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SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas do Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia
48393

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

ı 13727 (11/PNP-001346)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 14 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acordo
referido ás boniﬁcacións que se aplican ás persoas usuarias da autoestrada AP-9 nas peaxes de
Rande e da Barcala
48599

ı 13786 (11/PNP-001354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa política lingüística da
Xunta de Galicia no ensino
48603

Admisión a trámite e publicación
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ı 13621 (11/PNP-001329)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos
48611
prioritarios de vacinación fronte á covid-19

ı 13626 (11/PNP-001330)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis

48374
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co remate e a posta en servizo das obras de mellora da estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas
48615
proximidades do punto quilométrico 4,200

ı 13631 (11/PNP-001331)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo, en relación co impacto, para a frota artesanal de Galicia, da reforma do Re48618
gulamento de control da pesca que acaba de aprobar o Parlamento Europeo

ı 13637 (11/PNP-001333)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a elaboración, aprobación e posta en marcha polo Goberno galego dun plan de apoio ás
pemes e autónomas do Concello de Ourense
48624

ı 13645 (11/PNP-001335)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 12 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego, en relación coa liña ferroviaria Lugo-Ourense e a chegada
do AVE a Lugo
48629

ı 13648 (11/PNP-001336)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Política Social en relación coa situación
48633
dos menores tutelados no centro Santo Anxo, de Rábade

ı 13653 (11/PNP-001337)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial
48636
en resposta á pandemia da covid-19
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ı 13661 (11/PNP-001338)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de persoal
e o réxime horario do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña
48639

ı 13668 (11/PNP-001339)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen

48375
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Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para evitar a corta masiva de montes para a
plantación de eucalipto antes da chegada da suspensión anunciada e evitar a baixada dos prezos
48643
do piñeiro

ı 13687 (11/PNP-001340)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos riscos
48646
laborais

ı 13689 (11/PNP-001341)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas
pola Xunta de Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos
do sistema eléctrico e dos pagamentos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de
48650
xuño de 2021

ı 13690 (11/PNP-001342)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de ambulancias de Lalín e da comarca de Deza
48654

ı 13705 (11/PNP-001343)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de retirada dos
pneumáticos usados e demais residuos contaminantes depositados nunha parcela de Lendo, no
48659
concello da Laracha

ı 13710 (11/PNP-001344)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 8 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión pública directa das residencias de maiores que
48662
se van construír nas sete principais cidades de Galicia
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ı 13712 (11/PNP-001345)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos datos dos contaxios e
de persoas ﬁnadas con covid-19 nas residencias de maiores, centros hospitalarios e residencias in48666
tegradas

ı 13731 (11/PNP-001347)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 8 máis
48376
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Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
da presentación dunha planiﬁcación completa das obras e investimentos para a modernización do
48669
corredor ferroviario Ferrol-A Coruña

ı 13733 (11/PNP-001348)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de concretar os
prazos de execución, así como o orzamento consignado, para continuar as actuacións que lle co48672
rresponde executar na estación intermodal de Ourense

ı 13735 (11/PNP-001349)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana para posibilitar a posta en servizo da totalidade da autovía A-54, Lugo-Santiago de
48675
Compostela, durante o Ano xacobeo 2021-2022

ı 13739 (11/PNP-001350)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da inclusión do sector pesqueiro e da
cadea mar-industria na listaxe de actividades económicas inseridas no Real decreto-lei 5/2021, de
medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19
48678

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

ı 13728 (11/PNC-001395)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 14 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acordo
referido ás boniﬁcacións que se aplican ás persoas usuarias da autoestrada AP-9 nas peaxes de
48681
Rande e da Barcala

ı 13787 (11/PNC-001403)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa política lingüística da
48685
Xunta de Galicia no ensino

48377
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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 13619 (11/PNC-001378)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sector mar-industria48691
alimentario

ı 13622 (11/PNC-001379)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos
48694
prioritarios de vacinación fronte á covid-19

ı 13627 (11/PNC-001380)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co remate e a posta en servizo das obras de mellora da estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas
proximidades do punto quilométrico 4,200
48698

ı 13630 (11/PNC-001381)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo, en relación co impacto, para a frota artesanal de Galicia, da reforma do Regulamento de control da pesca que acaba de aprobar o Parlamento Europeo
48701

ı 13638 (11/PNC-001382)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a elaboración, aprobación e posta en marcha polo Goberno galego dun plan de apoio ás
pemes e autónomas do concello de Ourense
48707
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ı 13644 (11/PNC-001383)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 12 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego, en relación coa liña ferroviaria Lugo-Ourense e a chegada
48712
do AVE a Lugo

ı 13649 (11/PNC-001384)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Política Social en relación coa situación
48716
dos menores tutelados no centro Santo Anxo, de Rábade
48378
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ı 13654 (11/PNC-001385)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial
48719
en resposta á pandemia da covid-19

ı 13655 (11/PNC-001386)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co sector
de salóns de peiteado, barbarías e centros de estética
48722

ı 13662 (11/PNC-001387)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de persoal
48725
e o réxime horario do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña

ı 13667 (11/PNC-001388)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para evitar a corta masiva de montes para a
plantación de eucalipto antes da chegada da suspensión anunciada e evitar a baixada dos prezos
48729
do piñeiro

ı 13686 (11/PNC-001389)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos riscos
laborais
48732

ı 13688 (11/PNC-001390)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas
pola Xunta de Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos
do sistema eléctrico e dos pagamentos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de
48736
xuño de 2021

ı 13691 (11/PNC-001391)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de ambu48740
lancias de Lalín e da comarca de Deza

48379
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ı 13706 (11/PNC-001392)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de retirada dos
pneumáticos usados e demais residuos contaminantes depositados nunha parcela de Lendo, no
48745
concello da Laracha

ı 13711 (11/PNC-001393)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 8 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión pública directa das residencias de maiores que
se van construír nas sete principais cidades de Galicia
48748

ı 13713 (11/PNC-001394)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos datos dos contaxios e
de persoas ﬁnadas con covid-19 nas residencias de maiores, centros hospitalarios e residencias in48752
tegradas

ı 13730 (11/PNC-001396)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
da presentación dunha planiﬁcación completa das obras e investimentos para a modernización do
48755
corredor ferroviario Ferrol-A Coruña

ı 13732 (11/PNC-001397)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de concretar os
prazos de execución, así como o orzamento consignado, para continuar as actuacións que lle corresponde executar na estación intermodal de Ourense
48758

ı 13734 (11/PNC-001398)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana para posibilitar a posta en servizo da totalidade da autovía A-54, Lugo-Santiago de
48761
Compostela, durante o Ano xacobeo 2021-2022

ı 13738 (11/PNC-001399)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da inclusión do sector pesqueiro e da
cadea mar-industria na listaxe de actividades económicas inseridas no Real decreto-lei 5/2021, de
medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19
48764
48380
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1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.5. Informes sobre o estado de execución do orzamento

Estado execución orzamentaria en comisión

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación do acordo

ı 13696 (11/ESEX-000003)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Estado execución orzamentaria cuarto trimestre de 2020

48391

1.3.8.6. Modiﬁcacións orzamentarias

Modiﬁcacións orzamentarias en comisión

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación

ı 13783 (11/MOP-000007)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modiﬁcacións orzamentarias correspondentes ao mes de decembro de 2020

48767

1.3.8.10. Informe sobre a disposición do fondo de continxencia

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación do acordo

ı 13779 (11/IDFC-000003)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Informe sobre a disposición do fondo de continxencia correspondente ao cuarto trimestre de 2020
48391

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno
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Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Xunta de Portavoces e
publicación

ı 13793 (11/CPP-000047)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Do presidente da Xunta de Galicia, por petición do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, para dar explicacións sobre o ritmo da vacinación fronte á covid-19, así como sobre a opa48902
cidade e falta de información na administración da vacina

48381
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Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 13801 (11/CPP-000048)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do conselleiro do Medio Rural, por petición propia, para informar das previsións e liñas xerais de
48905
actuacións do seu departamento e actuacións en relación coa evolución da covid-19

ı 13844 (11/CPP-000049)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a evolución da incidencia da
pandemia en Galicia no relativo á situación epidemiolóxica e asistencial e aos avances no Plan galego de vacinación fronte á covid-19
48907

48382
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas do Proxecto de lei de
recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con
sede na Comunidade Autónoma de Galicia
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 6 de abril de 2021, adoptou o seguinte acordo:
Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas
- 13722 (11/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia
Examinado o devandito proxecto e logo de veriﬁcar que reúne a documentación e os antecedentes
previstos no artigo 111 do Regulamento, a Mesa, por unanimidade, acorda:
1º. Admitir a trámite o Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia, polo procedemento
lexislativo ordinario.
2º. Asignalo, oída a Xunta de Portavoces, na súa reunión do 6 de abril de 2021, á Comisión 4ª, Educación e Cultura, e ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
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3º. Abrir o prazo regulamentario de 15 días hábiles para a presentación de emendas, que comezará
a contar a partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. O
prazo remata o día 24 de abril de 2021, ás 13.00 horas.
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

48383
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 6 de abril de 2021, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 13727 (11/PNP-001346)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 14 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acordo
referido ás boniﬁcacións que se aplican ás persoas usuarias da autoestrada AP-9 nas peaxes de
Rande e da Barcala
- 13786 (11/PNP-001354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa política lingüística da
Xunta de Galicia no ensino

Admisión a trámite e publicación
- 13621 (11/PNP-001329)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos
prioritarios de vacinación fronte á covid-19
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- 13626 (11/PNP-001330)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co remate e a posta en servizo das obras de mellora da estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas
proximidades do punto quilométrico 4,200
- 13631 (11/PNP-001331)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo, en relación co impacto, para a frota artesanal de Galicia, da reforma do Regulamento de control da pesca que acaba de aprobar o Parlamento Europeo
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- 13637 (11/PNP-001333)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a elaboración, aprobación e posta en marcha polo Goberno galego dun plan de apoio ás
pemes e autónomas do Concello de Ourense
- 13645 (11/PNP-001335)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 12 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego, en relación coa liña ferroviaria Lugo-Ourense e a chegada
do AVE a Lugo
- 13648 (11/PNP-001336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Política Social en relación coa situación
dos menores tutelados no centro Santo Anxo, de Rábade
- 13653 (11/PNP-001337)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial
en resposta á pandemia da covid-19
- 13661 (11/PNP-001338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de persoal
e o réxime horario do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 13668 (11/PNP-001339)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para evitar a corta masiva de montes para a
plantación de eucalipto antes da chegada da suspensión anunciada e evitar a baixada dos prezos
do piñeiro
- 13687 (11/PNP-001340)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos riscos
laborais
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- 13689 (11/PNP-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas
pola Xunta de Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos
do sistema eléctrico e dos pagamentos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de
xuño de 2021
- 13690 (11/PNP-001342)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de ambulancias de Lalín e da comarca de Deza
- 13705 (11/PNP-001343)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de retirada dos
pneumáticos usados e demais residuos contaminantes depositados nunha parcela de Lendo, no
concello da Laracha
- 13710 (11/PNP-001344)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 8 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión pública directa das residencias de maiores que
se van construír nas sete principais cidades de Galicia
- 13712 (11/PNP-001345)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos datos dos contaxios e
de persoas ﬁnadas con covid-19 nas residencias de maiores, centros hospitalarios e residencias integradas

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 13731 (11/PNP-001347)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
da presentación dunha planiﬁcación completa das obras e investimentos para a modernización do
corredor ferroviario Ferrol-A Coruña
- 13733 (11/PNP-001348)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de concretar os
prazos de execución, así como o orzamento consignado, para continuar as actuacións que lle corresponde executar na estación intermodal de Ourense
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- 13735 (11/PNP-001349)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana para posibilitar a posta en servizo da totalidade da autovía A-54, Lugo-Santiago de
Compostela, durante o Ano xacobeo 2021-2022
- 13739 (11/PNP-001350)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da inclusión do sector pesqueiro e da
cadea mar-industria na listaxe de actividades económicas inseridas no Real decreto-lei 5/2021, de
medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 13728 (11/PNC-001395)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 14 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acordo
referido ás boniﬁcacións que se aplican ás persoas usuarias da autoestrada AP-9 nas peaxes de
Rande e da Barcala
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13787 (11/PNC-001403)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa política lingüística da
Xunta de Galicia no ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 13619 (11/PNC-001378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sector mar-industriaalimentario
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13622 (11/PNC-001379)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos
prioritarios de vacinación fronte á covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13627 (11/PNC-001380)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co remate e a posta en servizo das obras de mellora da estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas
proximidades do punto quilométrico 4,200
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13630 (11/PNC-001381)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo, en relación co impacto, para a frota artesanal de Galicia, da reforma do Regulamento de control da pesca que acaba de aprobar o Parlamento Europeo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 13638 (11/PNC-001382)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a elaboración, aprobación e posta en marcha polo Goberno galego dun plan de apoio ás
pemes e autónomas do concello de Ourense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 13644 (11/PNC-001383)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 12 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego, en relación coa liña ferroviaria Lugo-Ourense e a chegada
do AVE a Lugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13649 (11/PNC-001384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Política Social en relación coa situación
dos menores tutelados no centro Santo Anxo, de Rábade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13654 (11/PNC-001385)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial
en resposta á pandemia da covid-19
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 13655 (11/PNC-001386)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co sector
de salóns de peiteado, barbarías e centros de estética
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 13662 (11/PNC-001387)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de persoal
e o réxime horario do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13667 (11/PNC-001388)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a adopción de medidas polo Goberno galego para evitar a corta masiva de montes para a
plantación de eucalipto antes da chegada da suspensión anunciada e evitar a baixada dos prezos
do piñeiro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
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- 13686 (11/PNC-001389)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa prevención dos riscos
laborais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13688 (11/PNC-001390)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas
pola Xunta de Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos
do sistema eléctrico e dos pagamentos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de
xuño de 2021
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13691 (11/PNC-001391)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa dotación de ambulancias de Lalín e da comarca de Deza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13706 (11/PNC-001392)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de retirada dos
pneumáticos usados e demais residuos contaminantes depositados nunha parcela de Lendo, no
concello da Laracha
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13711 (11/PNC-001393)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 8 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión pública directa das residencias de maiores que
se van construír nas sete principais cidades de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13713 (11/PNC-001394)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos datos dos contaxios e
de persoas ﬁnadas con covid-19 nas residencias de maiores, centros hospitalarios e residencias integradas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 13730 (11/PNC-001396)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 8 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
da presentación dunha planiﬁcación completa das obras e investimentos para a modernización do
corredor ferroviario Ferrol-A Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13732 (11/PNC-001397)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 7 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co ﬁn de concretar os
prazos de execución, así como o orzamento consignado, para continuar as actuacións que lle corresponde executar na estación intermodal de Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13734 (11/PNC-001398)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
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Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana para posibilitar a posta en servizo da totalidade da autovía A-54, Lugo-Santiago de
Compostela, durante o Ano xacobeo 2021-2022
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13738 (11/PNC-001399)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da inclusión do sector pesqueiro e da
cadea mar-industria na listaxe de actividades económicas inseridas no Real decreto-lei 5/2021, de
medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.5. Informes sobre o estado de execución do orzamento

Estado execución orzamentaria en comisión

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos publicación do acordo
- 13696 (11/ESEX-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Estado execución orzamentaria cuarto trimestre de 2020

1.3.8.6. Modiﬁcacións orzamentarias

Modiﬁcacións orzamentarias en comisión

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación
- 13783 (11/MOP-000007)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modiﬁcacións orzamentarias correspondentes ao mes de decembro de 2020

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
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1.3.8.10. Informe sobre a disposición do fondo de continxencia

Toma de coñecemento, traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e publicación do acordo

- 13779 (11/IDFC-000003)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Informe sobre a disposición do fondo de continxencia correspondente ao cuarto trimestre de 2020
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1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Xunta de Portavoces e
publicación
- 13793 (11/CPP-000047)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Do presidente da Xunta de Galicia, por petición do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, para dar explicacións sobre o ritmo da vacinación fronte á covid-19, así como sobre a opacidade e falta de información na administración da vacina

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 13801 (11/CPP-000048)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do conselleiro do Medio Rural, por petición propia, para informar das previsións e liñas xerais de
actuacións do seu departamento e actuacións en relación coa evolución da covid-19
- 13844 (11/CPP-000049)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a evolución da incidencia da
pandemia en Galicia no relativo á situación epidemiolóxica e asistencial e aos avances no Plan galego de vacinación fronte á covid-19

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E TURISMO
Dirección Xeral de Relacións
Institucionais e Parlamentarias
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REXISTRO XERAL ENISADA

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERIA
DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO
DIERON RENAL DE REIACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS
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Para a súa tramitación polo Parlamento de Galicia achégolle o Proxecto de lei de
recoñecemento da universidade privada "Universidad Intercontinental de la
Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 18 de marzo de 2021.
Asemade achégase a certificación expedida polo secretario do Consello co visto e
prace do Sr. Presidente da Xunta de Galicia, así como os documentos aos que se
refire o artigo 111 do Regulamento da Cámara.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións lnstitucionais e Parlamentarias,
(AS/NADO DIX1TALMENTE)
Ec,
x«,

t..
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Xcr.c.peo 2021
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ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE PRI1VIEIRO E
CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E SECRETARIO
DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,
CERTIFICA:
Que o Consello da Xunta na súa reunión do día dezaoito de marzo de dous mil
vinte e un adoptou, entre outros, o seguinte Acordo:
"Aprobar o Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada
"Universidad Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade
Autónoma de Galicia e a súa remisión ao Parlamento de Galicia".
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E para que conste, asma a presente co visto e prace do Sr. Presidente, en Santiago
de Compostela a dezaoito de marzo de dous mil vinte e un.
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PROXECTO DE LE! DE RECOÑECEMENTO DA UNIVERSIDADE
PRIVADA "UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA", CON
SEDE NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
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Exposición de motivos

A Constitución Española recoriece no seu artigo 27 a liberdade de ensino, así como a
liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes, dentro do respecto
aos principios constitucionais.
A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, regula os principais
aspectos relativos ás condicións e requisitos para o recoriecemento, funcionamento e
réxime xurídico das universidades privadas establecendo no seu artigo 4 a necesidade
de que o dito recoriecemento, que terá carácter constitutivo, se leve a cabo mediante
unha lei da asemblea lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se
estableza.
Así mesmo, a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, logo de
establecer no seu artigo 3 a posibilidade de creación ou recoriecemento por lei do
Parlamento de Galicia de novas universidades no sistema universitario autonómico,
desenvolve, no capítulo II do Título I, o procedemento para a creación e
recoriecemento de universidades, establecendo os requisitos xerais e específicos que
deben cumprir as universidades privadas.
De acordo co marco xurídico exposto, a entidade Fundación Galicia Obra SocialAfundación solicitou o recoriecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
como universidade privada que, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia,
impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e con validez en
todo o territorio nacional, nas modalidades presencial e semipresencial.
O proxecto da Universidad Intercontinental de la Empresa parte do Instituto de
Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), centro adscrito á
Universidade de Vigo polo Decreto 445/2009, do 23 de decembro,onde se imparten os
estudos oficiais de grao en Administración e Dirección de Empresas e o máster
universitario en Dirección e Administración de Empresas, ademais de títulos propios e
interinstitucionais.
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O seu obxectivo é constituírse en universidade privada de servizo público,
especializada no eido da empresa e de carácter internacional, desenvolvendo unha
actividade académica centrada en dúas áreas de coñecemento: ciencias sociais e
xurídicas e enxeriaría e arquitectura.
O expediente de recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
tramitouse segundo o establecido nos artigos 4, 5 e 6 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de Universidades; no Real decreto 420/2015, do 29 de majo, de creación,
recoriecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios;
na Lei 6/2013, do 13 de xurio, do Sistema universitario de Galicia e no Decreto
259/1994, do 29 de xullo, polo que se establece o recoñecemento de universidades,
centros universitarios e autorizacións de estudos na Comunlade Autónoma de Galicia.
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A proposta presentada conta co informe favorable de pertinencia socioeconómica do
órgano competente en materia universitaria para o seu recoriecemento como
universidade privada, de servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co
desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
Esta lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas. Respecto dos principios de necesidade e eficacia, a lei é de
interese xeral dado que co recoriecemento desta nova universidade ampliase a oferta
formativa no eido da educación universitaria galega. Os fins perseguidos quedan
recollidos no articulado e trátase dun instrumento axeitado para garantir a consecución
dos ditos fins. En virtude do principio de proporcionalidade, a iniciativa contén a
regulación imprescindible para o recoriecemento dunha universidade privada. Co
obxecto de garantir o principio de seguridade xurídica, esta lei é coherente co resto do
ordenamento xurídico. Por outra banda, en aplicación do principio de eficiencia, a
iniciativa lexislativa non introduce cargas administrativas. Finalmente, constatouse por
parte dos departamentos competentes a ausencia de repercusións ou efectos sobre o
gasto público.
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Na elaboración desta norma cumpríronse as esixencias establecidas na Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno. Someteuse a consulta pública previa a proposta
presentada e a información pública o Anteproxecto de Lei mediante a súa
exposición no Portal de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia, e
solicitáronse, entre outros, informes preceptivos da Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia, do Servizo técnico Xurídico da consellería, da
Asesoría Xurídica da consellería, da Conferencia General de Política Universitaria,
do Consello Galego de Universidades, do Consello Económico e Social e a súa
aprobación como proxecto no Consello da Xunta, na sesión que tivo lugar o xoves
18 de marzo de 2021.
A dita lei dítase en exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia
recollidas no artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia, que determina a súa
competencia plena sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa
extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades; nos artigos 4, 5, 6, 12 e 27 da
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades; e no capítulo II do Título I
da Lei 6/2013, do 13 de xurio, do Sistema universitario de Galicia.
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Artigo 1. Reconecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
1. Recoriécese á entidade Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa, en
adiante FUIE, como universidade privada do Sistema universitario de Galicia, coa
denominación Universidad Intercontinental de la Empresa. Esta universidade, que ten
personalidade xurídica propia e forma de fundación de interese galego, impartirá
ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o
territorio nacional nas modalidades presencial e semipresencial.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa nace como unha institución privada
de educación superior, de servizo público e responsabilidade social.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerase na Comunidade
Autónoma de Galicia. A súa sede estará en Santiago de Compostela e os seus campus
académicos na Coruña e Vigo.
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4. Esta universidade rexerase pola lexislación estatal e autonómica que lle resulte de
aplicación; pola presente lei e polas normas de organización e funcionamento
establecidas nos estatutos da FUIE, con suxeición aos principios constitucionais e co
recoñecemento explícito ás liberdades de cátedra, de investigación e de estudo.
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Artigo 2. Estrutura e organización académica
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa integra dous campus académicos, A
Coruña e Vigo, que operan como sistema de intercampus conectados en rede.
2. As ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais, que
abranguen as ramas de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas e enxeñaría e
arquitectura, impartiranse nas seguintes estruturas docentes: Facultade de
Administración de Empresas e Dereito, Facultade de Enxeñaría e Tecnoloxía
Empresarial e Instituto Universitario de Investigación. Inicialmente impartirá catro
graos, catro másteres universitarios e dous programas de doutoramento, segundo figura
no Anexo desta lei.
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3. A actividade académica organízase en áreas académicas de coñecemento. Nestas
áreas integrarase o profesorado favorecendo a existencia de equipos docentes
interdisciplinares. Cada área académica farase cargo dunha oferta docente estruturada
en programas e fomentará a actividade investigadora por medio de programas e
estudos de grao, máster universitario e programas de doutoramento.
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Artigo 3. Inicio e cesamento de actividades
1. De conformidade co artigo 15 da Lei 6/2013, do 13 de xurio, do Sistema
universitario de Galicia, o inicio das actividades da Universidad Intercontinental de la
Empresa, será autorizado por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da
consellería competente en materia de universidades, unha vez comprobado o
cumprimento dos requisitos legais esixidos pola normativa estatal e autonómica
vixente.
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2. 0 cesamento de actividades, que tamén requirirá a autorización por decreto do
Consello da Xunta de Galicia, estará motivado polo incumprimento por parte da
universidade dos requisitos legalmente establecidos e dos compromisos adquiridos no
momento de solicitar o recoriecemento, así como por decisión da entidade promotora
da universidade. No caso de cesamento de actividades, a Universidad Intercontinental
de la Empresa, non poderá admitir novo alumnado pero deberá seguir existindo ata que
todas as titulacións ofertadas sexan extinguidas co obxecto de garantir os dereitos do
alumnado.
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Artigo 4. Requisitos de acceso
1. Poderá acceder á Universidad Intercontinental de la Empresa, o alumnado que
cumpra os requisitos establecidos na normativa vixente para acceder aos estudos
universitarios.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa regulará o réxime de acceso e
permanencia do alumnado nos seus centros, con respecto aos principios de igualdade,
mérito e capacidade garantindo, en todo caso, que non exista discriminación por razón
de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou
circunstancia persoal e social.
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3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerá un sistema propio de
bolsas e axudas ao estudio en consideración ao expediente académico do/a estudante e
as súas circunstancias persoais e familiares, para o que destinará o 15% dos ingresos
totais obtidos anualmente.
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Artigo 5. Garantía de actividade
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A Universidad Intercontinental de la Empresa deberá garantir o mantemento das súas
actividades durante o tempo necesario para a consecución dos obxectivos académicos e
investigadores establecidos na súa programación.
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Artigo 6. Inspección e control
1.A Universidad Intercontinental de la Empresa colaborará coa consellería competente
en materia de universidades na tarefa de comprobación do cumprimento dos requisitos
e compromisos adquiridos pola entidade promotora, que se levará a cabo mediante a
actividade de inspección e control, facilitando a documentación e o acceso ás súas
instalacións que, para tal efecto, Ile sexan requiridas, en cumprimento do Decreto
36/2016, do 23 de marzo polo que se regula a inspección no ámbito universitario na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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2. A Universidad Intercontinental de la Empresa elaborará anualmente unha memoria
detallada, que comprenda as actividades docentes que nela se realicen, así como as
lirias de investigación e os seus resultados, en relación coas titulacións que se impartan.
A dita memoria estará a disposición da consellería competente en materia de
universidades.
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Artigo 7. Transmisión ou cesión da titularidade
1.A realización de actos e negocios xurídicos que modifiquen a personalidade xurídica
ou a estrutura da universidade privada, o que impliquen a transmisión o cesión,
intervivos, total o parcial, a título oneroso o gratuíto, da titularidade directa o indirecta
que as persoas físicas o xurídicas ostenten sobre a universidade, deberá ser
previamente comunicada á comunidade autónoma. Esta, no prazo que determine con
carácter xeral, poderá denegar a súa confortnidade.
2. A denegación deberá fundarse no incumprimento do previsto no artigo 5.3 da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades ou na insuficiencia de garantías
para o cumprimento dos compromisos adquiridos ao solicitarse o recoriecemento da
universidade.
3. Nos supostos de cambio de titularidade, o novo titular quedará subrogado en todos
os dereitos e obrigas do titular anterior.
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4. A infracción do previsto nos parágrafos anteriores suporá unha modificación das
condicións esenciais do recoriecemento da universidade e poderá ser causa da súa
revogación.
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Artigo 8. Incidencia orzamentaria
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A execución e desenvolvemento desta lei non terá incidencia algunha na dotación
orzamentaria prevista no Plan Galego de Financiamento Universitario da consellería
competente en materia de universidades e, en todo caso, a Universidad Intercontinental
de la Empresa deberá dispoñer dos medios persoais e materiais precisos para garantir o
desempeño adecuado das súas funcións.
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Disposición transitoria primeira. Proceso de integración do Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa
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No decreto de autorización de inicio de actividades da Universidad
Intercontinental de la Empresa, determinarase o inicio do cese de actividades do
Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa adscrito á
Universidade de Vigo. Para iso, a entidade promotora do centro deberá respectar
o previsto sobre extinción de ensinanzas no convenio de adscrición asinado coa
Universidade de Vigo o 23 de xullo de 2009 e, en todo caso deberán garantir
que o alumnado que iniciara os seus estudos neste centro podan finalizalos
seguindo un aproveitamento normal dos mesmos e nas condicións acordadas.
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Disposición transitoria segunda. Caducidade do recoñecemento
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De acordo co establecido no apartado 1 da disposición adicional novena da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades o recoriecemento da
Universidad Intercontinental de la Empresa caducará no caso de que, transcorridos
cinco anos desde a entrada en vigor desta lei, non se solicitase a autorización para o
inicio das actividades académicas ou esta fose denegada por falta de cumprimento dos
requisitos previstos no ordenarnento xurídico.
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Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo
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Autorízase o Consello da Xunta e a consellería competente en materia de
universidades para que, no ámbito das súas respectivas competencias, diten as
disposicións que correspondan para o desenvolvemento da presente lei.
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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo
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Alfonso Rueda Valenzuela
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ANEXO
Centros e oferta docente inicialmente prevista da "Universidad Intercontinental
de la Empresa"
Ensinanzas de grao:
Facultade de Administración de Empresas e Dereito:
> Grao en Administración e Dirección de Empresas.
> Grao en Negocios Dixitais e Intelixencia Empresarial.
Facultade de Enxeriaría e Tecnoloxía Empresarial:
> Grao en Sistemas de Información e Ciberseguridade.
> Grao en Enxeriaría Empresarial e Emprendemento Tecnolóxico.
Ensinanzas de Posgrao:
Facultade de Administración de Empresas e Dereito:
> Máster universitario en Administración e Dirección de Empresas — MBA.
> Máster universitario en Dereito Empresarial e Economía Dixital.
> Máster universitario en Neuromarketing e Comportamento do Consumidor.
Facultade de Enxeriaría e Tecnoloxía Empresarial:
> Máster universitario en Enxeñaría de Datos e Intelixencia de Negocios.
Ensinanzas de doutoramento:
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Instituto Universitario de Investigación:
> Programa de doutoramento en Economía e Empresa.
> Programa de doutoramento en "Data Science" e Sistemas de Información.
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Informe de pertinencia socio-económica da Secretaría Xeral de
Universidades, respecto da solicitude de recoñecemento da
"Universidad Internacional de la Empresa"

Na sede electrónica da Xunta de Galicia do pasado 4 de outubro de 2018, tivo entrada a
documentación correspondente á solicitude de recoñecemanto da "Universidad Internacional de la
Empresa" (en adiante UlE), promovida pola Fundación Galicia Obra Social (en adiante
Afundación)

Competencia
A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do artigo 31 do seu Estatuto de autonomía
aprobado pola Lei orgánica 1/1981, asumíu a competencia plena sobre a regulación e
administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades,
no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas
[eis orgánicas que, conforme co punto primeiro do artigo 81 desta o desenvolvan, das facultades
que Ile atribúe ao Estado o punto 30 do número 1 do artigo 149 da Constitución e da alta
inspección prevista para o seu cumprirnento e garantía. Ademais das formalidades contidas na Lei
orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades(LOU) modificada por lei orgánica 4/2007
do 12 de abril, de universidades e Real decreto 420/2015, do 29 de malo, de creación,
recañecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios.
Sucesivas disposicións normativas aprobadas no Parlamento de Galicia foron configurando a
ordenación do sistema universitario de Galicia ata a actual e vixente Lei 8/2013, do 13 de xuño, na
,-íue no seu preámbulo rellicte as estruturas que podarán integrar as universidades e fixa os
criterios para a creación e implantación de novas titulacións e centros, tardo en conta principios
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de descentralización e equilibrio territorial. A lei estrutura un sistema de ordenación en catro

- un para a creación ou reconecemento de novas universidades públicas ou privadas,
(nivel onda se encadra a actual proposta, con posterioridade ao proceso de desadscríción de
1153IDE da Universidade de Vigo)
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- outro para que universidades de fóra do Sistema universitario galego p.oidan impartir
títulos oficiais en Galicia,
- en terceiro para que universidades de fóra do Sistema universitario galego poidan ofrecer
no noso territorio títulos non oficiais debidamente configurados de acordo coa normativa vixente
nos seus lugares de orixe,
-

o último, para autorizar a impartición de titulacións oticiais na modalidad° non

presencial.
En consonancia co antedito o artigo 3 desta norma establece que "O Sistema universitario de
Galicia está integrado pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e
a Universidade de Vigo e, se for o caso, por aqueloutras que sexan creadas ou recoñecidas por
fei do Parlamento de Galicia.' Nleste senso o capítulo segundo do título primeiro (art.12 e es)
ocupase da creación e recoñecernento de universidades e centros, nos que se detallan os
requisitos xerais básicos e específicos de creación dunha nova universidade.
Seguindo o fi° destas disposicións, analizarase o grao de cumprimento de cada un dos requisitos
establecidcs na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, nos artigos 13 e 14
da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do SUG, así corno no establecido no RO 420/20015, do 29 de malo,
de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros
universitarios:
1) Propoata de creación da universidade. Acreditación da personadidade das
ro motores
- Aiundación a través do seu padroado (representado por MANCA, os concEdlcs de A Coruña,
Terrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, as cetro deputacións provinciais de Galicia, o
?erlamento de Galicia, a Xunta de Galicia e o cedro de persoal da e.ntidade) e ao obxecto de dar
continuidad° co desenvolvemento dun dos seus fins principais, como é a educación en todos os
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:elus niveis acorde, en acta da sesión do padroado do pasado 26 de xuño de 2013, a proposta de
creación dunha universidade privada, a ti/E que se configura como unha institución privada de
gduencián niiperfor, de servizo público, con forte orientación internacional, especializada na
imbito da empresa. Nace como un proxecto da responsabilidade social corporativa e
institucional, orientado á creación de valor económico, social e cultural para Galicia.
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- Neste sentido o padroado, co fin de dotar de personalidade xurídica propia á universidade e
plena autonomía de actuación de dirección e xestión e económico financeiro, acorda a
creación dunha nova fundación, que se denominará 'Fundación para UIE" de configuración non
lucrativa e fins xerais, que contribuiran co desenvolvemento da activídade académica de
interese social institucional ao servizo da sociedade.
A constitución efectiva supeditarase á verificación administrativa do recoñecemento dos requisitos
establecidos pala lexisiación vixente.
Cumprimento art. 2.1 e art. 5 leí Orgánica 6/2001:
- A presentación desta proposta concorda coa posibilidade constitucional recollicia no artigo
27.6 de permitir a unha persoa xuridica, dentro dos principios constitucionais e con
sometemento á normativa de desenvolvemento en vigor ditada polo Estado e potes CCAA,
a creación dunha universidade privada.
- Por obrigación legal diferenciase a personalidade xurídica dos promotores da universidade
e a da propia universidade privada. Así a UIE ten a súa propia personalidade xuridica,
diferente á dos seus promotores ou titulares.
- Permite a leí calquera forma xuridica admitida en dereito e, polo tanto, é valido a
personalidade xuridica da natureza fundacional, fundación que se materializará durante o
proceso de recoñecemento da UIE e na autorización de inicio de actividades pola Xunta de
Galicia.

:)) Características mais destacadas
- A constitución desta institución configurarase como a primeira universidade privada do noroeste
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peninsular especializada na empresa, a tecnoloxia e o emprendemento.
- Xurdirá da transformación dun centro universitario e escota de negocios denominada IESIDE
ldscrito á universidade da UVIGO dende o curso 2010/2011 A escota de negocios mantera a súa
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-Un aovo modelo administrativo-académico innovador e vangardista adaptado á lexislación
española, sincronizado con Bolonia no ámbito europeo e co proceso de educación presencial e a
distancia de Estados Unidos, cuxo centro será a empresa e todas as suas múltiples
combinacións.
- internacionalización en todas as dimensións: con/idos, profesores, estudantes e alianzas
estratéxicas con institucións de diferentes ámbitos, especialmente universidades de Europa,
Estados Unidos, Canadá e América Latina, c:impus multilingüe e multinacional
Aila e"peci.i.frrición, con paoridado as formación da pos grao en todos os áffibitos ddwrIpiesa,

a ciencia e a fecnoloxia aplicada á empresa a o emprendemento e a innovación da procesos
- Modelo baseado na excelencia e na xeración de coñecemento e non aun status

socioeconómico: unha formación de eilie para todos on estratos sociais que permite o acceso
a estudantes sen capacidade económica, pero academicamente excelentes, cun elevado número
bolsas de traballo e créditos educativos e con tarifas non superiores á media de ristitucións
educativas comparables.
Csinpus virtual van gardista "Campus Galicia" combinado con instalacións de primeiro nivel
nos tres intercarnpus da UlE e o soporte das infraestruturas e centros de recursos para o ensino
e a aprendizaxe de Afundación.
-Forte vinculación e cooperación coas empresas e as universidades públicas galegas, coa
posibilidade de desenvolver programas conxuntos e sen entrar en competencia.
-linha institución privada, de servizo público, que carece de ánimo de lucro e co xestión
Jficiente para faceta sustentable e posibilitar o investimento na meilora da calidad°.
Xustificac ón de oportunidade para a comunidade autónoma:
O SUG o componen tres universidades púdicas e

7

campus universitarios.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comptementaríase coa autorización dunha universidade de carácter privado a con programa
,!e
,

ensino mixta-blended (que permite formación online interactiva e telepre.senciai) e ruina

ferta especializada na empresa, tecnoioxia e o ernprende.mento.

Ie

Un dos retos do sistema universitario gaieqo é o de mellorar a empregabilidade dos seus

studantes. Este prcxecto ten a intención de servir aos intereses de

Galicia achegando un
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modelo de referencia internacional en innovación, tecnoloxía, enfoque empresarial,
excelencia académica e carácter internacional.
Forte impacto económico, mediante a adopción de medidas para a retención de estudantes
galegos que opten poia universidade privada, para a atracción de estudantes doutras
comunidades e países, a xeración de riqueza polo número de estudantes que atraerá e o
aumento da taxa de actividade emprendedora en Galicia ( que na actualidade situase máis
dun 20% por baixo da media nacional).

c) Metodoloxía administrativa- académica
- A nova institución contará cunha estrutura horizontal baseada en progm mas a proxectos. Un
modelo universitario diferencial.
- A flexibilidade da estrutura permitirá axilizar o proceso de creación de novos programas e
titulacións, non en disciplinas, senón interdisciplinas vinculadas directamente coa empresa, tanto
privada como pública, ou entidades de economía social.
- O calendario académico baséase en semestres académicos lectivos de 15 semanas que
suman 45 semanas en 3 semestres académicos, ademais dos correspondentes periodos de
exames. O estudante pode ingresar na universidade no outono, invemo ou verán, o que facilita
compaxinar o estudo con prácticas no tecido empresarial.
- Graos de 240 ECTS a cursar en 8 semestres e master de 60/90 ECTS a cursar en 2/3
'lemestres.
- don pecha en ningunba época do ano, o que permite a mobilidade de estudantes con relación
cutros continentes (cuxos períodos de verán non son coincidentes cos nosos).
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- j'rograma dtorial co estilo anglosaxón (mentores).
- ormalización dun contrato de ensino-aprendizaxe co estudante.
.1imulacion de proxectos / procesos / escenarios, asociando a iretodoloxia á utilización da
:ociedade profesional e

3 obtención de Jertificacións profesionais ínternacionais

;CAIA,CIA,CF.A.EFA, EFF', FR14, mc, P.111P)
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-Total transparencia. Todos os traballos de grao e posgrao serán expostos na súa integridade na
súa páxina web. Os casos de plaxio total ay parcial, sancionaran.se coa expulsión automática do
estudantado e a retirada do seu titulo, no sea caso.

si) Metodoioxia educativa
Cesenvolvemento dun modelo educativo diferencial, internacional e bilingüe
- Formación presencial baseada en estudo de casos, cun equilibrio entre a práctica a a teoría e
demais innovacións de tecnoloxia educativa.
- Formación °Mine interactiva e (ele presencial. Programas mixtos ( .blended).
- Programas de bilingüismo progresivo que permiten impartir as materias dos últimos semestres
académicos completamente en inglés, así como realizar estancias no astrameiro a obter
titulacións oficiais intemacionais.
- A U1E considera fundamental a inclusión de formación para o emprendemento, como
competencia transversal na Mandada das súas actividade académicas, o que contribuirá a
reducir que os universitarios traballen en postas por debaixo da súa cualificación.
- Modelo de internacionalización:
a metilo prazo pretende crear campus universitarios en EEUU e Portugal
definición de programas intemacionais cursados en carnpus de Galicia e no estranxeiro,
co obxecto de atraer estudantes estranxeiros e españois
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•3COMiOS para

•

a realización de intercambios entre estudantes

contará coa acreditación internacional da Association to Advance Collegiate Schools of
dustness (AAW13)
intensivo da tecnoloxia, tanto na propia aula, dotada co sistemas de videoconferencla

:!.iteractivos, corno no campus virtual.
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e) Organización académica
- Sistema baseado en créditos ECTS (europeos) e GPA (EE.UU.) e en módulos de aprendizaxe
personalizados para a creación de diferentes itinerarios formativos, a partir de contidos
comúns das áreas medulares e cubras específicos do itinerario; así o estudantado de distintos
programas poderá compartir aulas adquirindo coñecemen tos comúns a todas as especialidades.
- A actividade académica organizarase en áreas académicas de coñecemento, entendidas
como unidades estruturais que organizan as ensinanzas conducentes á obtención de títulos de
carácter oficial e títulos propios, así como outros ensinos de formación permanente e outros
estudos que se impartan na universidade, de con formidade coa lexistación vixente.
- O profesorado integrarase en áreas académicas favorecendo a existencia de equipos docentes
interdisciplinares, co obxecto de poder abordar con visión multidisciplinar programas docentes ou
programas de investigación.
- Cada área académica deberá preparar unha oferta docente estruturada en programas e
fomentar a actividade investigadora por medio de programas e estudos de pos grao e
doutoramento.
- Para manter o nivel de excelencia educativa e a mellora do compromiso do profesorado,
aplicarase o seguinte modelo:
• A avaliación continua do desempeño potencia as mellares prácticas do profesorado, que
poderán che qar a ser profesionais en petsoat
• O profesorado comprometerase a colaborar tanto coa institución como con tlris sociais.
• O esquema retributivo potencia a maximización do tempo do profesor e a súa eficiencia.
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• Ao non existir especialización ou separación departamental, potenciarase a ocupación do
arofesorado ao tongo de todo o período, ao poder rotar entre programas.

1 Formación e actividades de 1.10+i
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A UIE apoiará coa súa actividade académica o desenvolvemento de organizaciáns innovadoras,
froito tanto das actividades de i+D+i propias como das dos seus grupos de interese. Para ¡so
impulsará, en colaboración co Centro de Innovación e recnoloxía de ABANCA (CITA), a creación
de novas empresas de base tecnolóxica ( NEBT).
- Principios redores:
•

elpoio e acompañamento co investigador no proceso de transferencia de coñecemento á
3ociedade e á empresa incluindo as actividades de emprendemento„para des fa forma

contribuir de forma directa á 1+0+1 dos nosos grupos de interese.
•

Promoción

para que

a investigación desenvolta na institución

colabore co

desenvolvernento práctico da sociedade.
•

Procura da internacionalización de todas as etapas do proceso de 1+0+i apoiando o
desenvolvemento do Espazo Europeo de Investigación ( EE1).
Procura da plena colaboración coas organizacións empresariais en 1+0+1 a través da
OTR1 (Oficina de Transferencia dos Resultados da Investigación) mediante, entre outros,
a creación de clústeres, Mas da investigación comúns, panets, etc.

Curnorimento do art.6.2b) do RO 420/2015, "Titulo VIII da LOU, art.13 b) da Leí 6/2013 e RO
99/2011 do 23 de xaneiro pola que se regulan as ensinanzas oficiais de doutorarnento:
No documento remitido especificanse detalladamente os requisitos da investigación en
forma de produción científica por investigador, impacto das publicacións, recursos xerados,
transferencia de coñecemento e outros indicadores.
Establécense mecanismos de colaboración coa comunidade científica, mediante 3
organización de congresos, talleres, seminarios.., e de colaboración con outros centros de
investigación públicos e privados e especialmente na busca de agrupacións estratéxicas
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(mediante obxectivos conxuntos) con mitras universidades e instituciáns: organismos
públicos de investigación, institutos universitarios de investigación, centros tecnoláxicos,
parques científicos e tecnoióxicos e mitras entidades reiacionadas.
O Plan con horizonte temporal e por períodos de 3 anos, inclúe as recursos humanos,
materiais, organizativos e relecionais necesarios.
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g) Cooperación coas universidades públicas galegas e vinculación e colaboración
co tecido empresarial
- A oferta formativa pretende ser complementaria á oferta actual existente no SUG, descartando a
idea de ser competitiva coas outras universidades
- Pretendese crear unha estrutura de colaboración co SUG para a formación especializada e co
fin de desenvolver conxuntamente programas interdisciplinares da master, programas de
doutoramento ou proxectos de investigación, facendo valer os recursos humanos e tecnolexicos
de cada institución
- Aposta por unha forte vinculación e colaboración coas empresas, en tres ámbitos:
•

Como parte do proceso educativo (prácticas, intercambios, etc.).

•

Desenvolvendo servizos de consultarla xerencial e liderazgo para empresas.

•

incorporando á UlE forrnadores vinculados activamente á empresa.

Cumprimento do art.13g) Lei 6/2011:
Trátese dunha oferta innovadora e especializada na empresa, a tecnoloxía e o
emprendemento e non coincidente coas titulacións ofertadas no SUG, o que se valora
especialmente pola súa aposta as novas ramas xurdidas no ámbito científico e
consecuentemente ligadas ás novas necesidades profesionais de futuro.
9:sta oferta innovadora posibilitará ao estudante galego abrir a súa capacidade de elección,
de modo que os que asi o desen non teñan a necesidade de desprazarse fora do territorio
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da comunidade autónoma.

-1) órganos de goberno e organización

- órganos de gobemo unipersoais: reitor-presidente, vicerreitores e secretario xerai

1
1

-.alanos de

gobemo colexiados: padroado, comisión permanente e conseilo redor

4#
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- Defensor universitario, PDI, PAS, estudantado e comisión de participación como órgano de
máxima representación da comunidade universitaria
Cumprimento do art.27 da LOU e art 14 b) da Lei 6/2011:
Acompañase o borrador da Normas de Organización e Funcionamento, que entrarán en
vigor o día da súa publicación no DOG, no que se especifican os órganos de gobemo e
representación, o procedernento da designación e remoción, ao lempo que garante que as
decisións de natureza estritamente académica se adopten por órganos nos que o persoal
docente e investigador teña a representación ;m'ornada.
Os órganos uniperscais ten idéntica denominación á establecida para as universidades
privadas.
Garante o principio de liberdade de cátedra, investigación e o de estudo.

i) Oferta formativa
- Co fin de formar pro fesionais con pensamento innovador nos ámbitos da estratexia e xestión
empresarial, na economía &dial, en tecnoloxia aplicada á empresa, en innovación empresarial e
análise da datos, pretende implantar as seguintes titulacións encadradas ras ramas de
ooriecernento seguintes: Ciencias Social e Xurfdicas e Enxeñario e Arquitectura:
Rama en Ciencias Scciais e Xuridicas
jc

Grao en Administración e Dirección de Empresas

•

Grao en Negocios Dixitais e Intelixencia Empresarial
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Master Universitario en Administración e Dirección de Empresas (MSA)
•

Master Universitario en Dereito Empresarial e Economía Dixitai

•

Master Universitario en Neuromarketing e Comportamento do Cennumidor
Programa de doutoramento en Ecenomia e Empresa

e

ama en Enxen aria e Arquitectura
Grao en eirmeneria en Instemas de intormacion e Cibersegundade

E
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•

Grao en Enxeñaría Empresarial e Emprendemento Tecnolóxico

•

Master Universitario en Enxeñaría de Datos e Intelixencia de Negocios

•

Programa de doutoramento en Data Science e Sistemas de Información

Estas titulacions impartiranse no "Instituto Universitario de Administración de Empresas e Dereito",
"Instituto Universitario de Enxeñaría e Tecnoloxia Empresarial" e "Instituto Universitario da
Investigación".
Esta formación complementarase con titulacións propias non oficiais que se impartirán en IESIDE.
Cumprimento art.13 a), g) eh) Leí 6/2013 e art. 6.1 e 2a) do RD420/2015
A oferta de titulas proposta (4 graos, 4 master e 2 doutorados e 2 ramas de coñecemento)
supera os mínimos establecidos pela normativa estatal e autonómica: 8 títulos de carácter
oficial e validez en todo o territorio nacional dos cales 4 sexan graos e a lo menos 2
doutorados, e distribuidos en dúas ramas de coñecemento.
Na memoria especificase

3

relación de titulacións, a previsión do número total de prazas

universitarias que pretenden ofertarse curso a curso, o curso académico no que dará
comenzo as referidas actividades, o calendario para a implantación completa das
ensinanzas e a posta en funcionamento dos correspondentes centros, así corno os medios
cos que conta para o seu desenvolvemento.
Debido á alta especialización das titulacions ofertadas, non se observa reiteración coas
litulacions preexistentes no SUG.
O Grao en ADE e o Master en Administración e Dirección de Empresas (MBA), como
titulacións existentes na comunidade Galega dende hai mais de 20 anos e impartidas no
actual IESIDE, seguirán impartidose baixo o paraugas da nova personalidade xuridic,a, o
que permite garantir a continuidade destes estudos unha vez que se materialice o proceso

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(4,esadscrición da actual vinculación á universidade de Vigo.

3

,semade recallese o compromiso de garantir a axeitado desenvoivemento das ensinanzas
aue iniciasen os seus estudantes ata a súa finalización, arbitrando as medidas oportunas
eara que podan rematalas en condicions axeitadas.

4 p.

;S I

;».§
31??Aci
48421

XUNTFI DE GfILICIFI
CONSEUERLA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Secretaria Xeral de Universidades
Valorarase positivamente a intención manifesta de colaboración coa universidade pública
para a formación especializada e investigación coa posibilídade de desenvolver
aonxuntamente programas interdisciplinares.

Czonograma de implantación
Está prevista a implantación no curso 2021/2022 do primeiro curso académico todas as titulacións
an ameos intercampus de Vigo e Coruña.
A implantación efectiva destas titulacións recluirla ó previo recoñecemento mediante Lei aprobada
no Parlamento de Galicia así corno á autorización mediante Decreto do inicio de actividades.

1) Recursos humanos
PD!
- Contemplase criterios de selección, plan de seguimento e pian de formación, así como un plan
de

avaliación do profesorado co fin de actualizar os coñecemenios e aumentar as habilidades

- Ase mesmo garante a liberdade de cátedra e investigación do profesorado, nos termos
establecidos na lexislación vixente.
- Previsións do Cimero de profesores a tempo completo por área. Grao: inicio con 16 nos
semestres 1 e 2 ata alcanzar 46 en 7" semestre. Másters oficiais: 10 profesores a tempo
r:ompleto.
- No grao impartirán un 50% de doutores, no Master o 70% serán doutores e nos cursos de
doutoramento o 100%. Polo menos o 50% dos profesores doutores estarán acreditados ocia
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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ACZ-11G
- Ratio profesor/alumno: grao entre 21 e 24, inálier entre 9 e 15
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Dijes premisas a ter en conta na selección do persoal: -O uso das tecnoloxias da información en
procesos administrativos favorece a optimización de recursos. - Extemalizarase as funcións non
académicas, como mantemento, limpeza...
- Actualmente o IESIDE conta con 16 persoas de administración e servizos,cifra se duplicará nos
primeiros 4 anos.
Cumprimento do art 13 d), e) Lei 6/2013, art.7 RD 420/2015):
Non obstante o anterior, a acreditación dos requisitos establecidos oeste apartado deberá
documentarse aportando a prantilla de persoal no acto de autorización de inicio da
actividade, momento no que se comprobará que o profesorado non sexa funcionario de
dorpo docente universitario en situación de activo e destino nunha universidade pública

m) Recursos materiais
- O modelo educativo combina activos inmobiliarios e plataforma online para proporcionar
formación presencial e biended (mixta). Por iso a súa actividade desenvolverase en:
CAMPUS FÍSICO: Afundación cederá as instalacións do instituto de Educación Superior da
Empresa ( IESIDE) en campus de Vigo e campus de A Coruña. Ademais Afundación e MANCA
pon a disposición do proxecto U1E toda a súa recle de infraestruturas educativas, sociais ,culturais
e residencial. (sede Afundación en A Coruña, en Vigo e en Pontevedra e centro MANCA Innova
integrado no Centro de Investigación e Tecnoloxia e Tecnoloxia-CITA-)
CAMPUS VIRTUAL: ferramentas nas aulas do sistema de videoconferencia a gravación;
posibilidade de interacción entre os estudaintes presenciais e os estudantes on line.
Cumprimento art.13 Lei 6/2013, art. 8 RD 420/2015:
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A futura universidade corita con infraestruturas e medios materiais adecuados e suficientes
para o desenvolvemento das súas funcións docentes e investigadoras repartidas por todo o
territorio galego en atención mais que suficiente para o número de alumnado previsto
durante os seis primeiros anos (1232 en titulacións oficiaís e 260 en titulacións propias),
..1demais de recursos para o aprendizexe e a investigación, equipamento informático,
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de actos, bibliotecas, instalacións deportivas.. .todas alas en condicións de prevención de
riscos laborais, requirimentos acústicos e acadando as condicións de habitabilidade
exixidas pola lexislación vixente.

n) Estudo oconómico-financoiro
- A UIE nace como unha institución privada de servizo público, cun modelo de xestión eficiente
que perrniie gatuna a ausientablidacia e crecemenio do pruxecio e ouxus benericios
reinvertirán completamente na institución.
- Para o análise tinanceiro toman on consideración a experiencia acumulada nos 30 anos de
existencia da escota de negocios a en particular nos derradeiros 8 anos como centro adscrito á
Universidade de Vigo, adoitando datos actuais do IESIDE refiectidos en prezos de matrícula,
(,Jastos de persoal, mantemento e conservación de inmobles, natos docentes, publicidade,
saguros...
- Ma previsión de ingresos académicos por matrícula tomase en consideración as seguintes
premisas calculadas para os seis primeiros anos do proxecto: 60ECTS anuais e a tempo completo
en 4 graos, 4 master e 2 doutcramentos oficias e títulos propios. Utillzanse hipoteses prudentes
crecentes de incorporación de alumnado, considerando para graos un máximo de 40 na rama da
enxeriaria e de 60 na rama de ciencias sociais e xuridicas; para master considerase 30 alumnos
por grupo e ano, uno por cada campus; e 22 alumnos anuais en programas de doutoramento. A
taxa de abandono en graos (tando en conta a evolución do rendemento académico de IESIDE),
oscilaría no primeiro ano entre 20%-25% e no terceiro ano entre 2%-5%. Os piezas aplicables
corresponden á media dos aplicados polo resto das universidades privadas en España
Oa zicordo con rnte,s parámetros pasarías° dos 6 minó:1s de euros no primeiro ano ata alcanzar
14,5 millóns o sexto ano, que en termos percentuais resulta 47% a graos, 27% a másters
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universitarios e 36% a títulos propios.
-Outros ingresos adicionaia, por programas de formación directiva a medida para empresas, Por
:ervizos de donsuitaría xerencial... previsión de 350.00C1 anuais
i3astonda unrversidrz.fe:
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•

Custos docentes, considerase que a dedicación a tempo completo do profesorado é de
450 h./ano, do profesorado a tempo parcial á de 300h./ano e a dedicación de cargos
académicos é de 120 h./ano máximo. Faise a estimación do número de profesorado en
relación aos créditos de grao e master para determinar o total de horas de docencia anual
e toman con base o custo retributivo do profesorado titular en IESIDE e de profesores
externos por servizos docentes (incorporados os gastos de desprazamento e suplidos), o
que resulta unha cantidade de 142E-151€ custo/hora estimado de primeiro/sexto ano, que
extrapolado ao cueto total docente resultaría 2,5 M. primeiro ano/ 4,8 M. sexto ano.

•

Outros custoe asociados á docencia,
- Gasto en material docente: entrega de documentación, equipos informáticos, equipos de
proxección, papelería... estimase nun 4% dos ingresos por matriculas.
- Laboratorios de investigación: o gasta corresponde ao arrendamento de equipos para
laboratorio
- Gastos por visitas a empresas, outdoor training, actividades extracurriculares e programa
de mentoring (fundamental para la metodoloxia de ensinanza-aprendizaxe), gasto
estimado en 1,25%dos ingresos totais.
Política de bolsas. 'Tómese en consideración o expediente académico do estudantado e
as circunstancias persoais e familiares, coa previsión de destinar, no caso de houber
solicitantes que cumpran as condicións requiridas, o 15% dos ingresos totais obtidos
anualmente o que podería beneficiar ao 25% do estudantado co intención de construir
enha institución de elite pero non para as elites.

•

Custo de captación de estudantado: gasto en márketing (paso do 7% ao 6%) exentes
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racionais e internacionais (paso do 3% ao 2%) decrecente anualmente sobre total

I

.?

•

Dirección académica, custo correspondente ao reitor e secretario xeral como cargos
-istatutarios,
,

2 vicerreitcres (un académico e un económico), 1 coordinador xeral e 3

00rdinadores de área e responsables de programa e/ou áreas, estimase en 935 mil
gano descontando 250 mil Efeno por non remuneración os tres primeiros anos do redor e

:ecretario xeral.
r

u
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Peraoal de administración e servizos ('AS), para manter a ratio de 1/54 por estudante,
pre.vese un aumento de PAS de 19 a 28 de 1° a 60 ano e un custo de 31 mil E/ano aun
aumento por ano dun 2%.

•

Actividades extracurriculares: deportivas, culturais e de responsabilidade social
Mantemento de bibliotecas, gastos para impartir docencia e desenvolvemento en
oxectc, da Investigación, gastos de xestión e administración , gastos de difusión da
3ctivídade investigadora, asistencia a congresos e xomadas, publicidade e difusión de

artigos e revistas....estimándose non 5% dos ingresos estimados.
•

Gastos de mantemento tecnolóxico, infraestruturas e equipos, gastos en enerxia,
electricidade e auga, gasto en mantemento de edificios e mobiliario
inversións e amortizacións Afundación cederá as instalacións á universidacle antes do
inicio da soa actividade, sen necesidade de facer novas inversións. Non obstante
destinarase 200 mil E anuais os dous primeiros anos para a adquisición de dispositivos
tecnoióxicos e mobiliario. Nos seguintes preyese a realización de novas invarsións.

- Canta de resultados, 2 primeiros anos, resultado negativo. Terceiro ario alcanzaría o punto de
equilibrio co beneficio a partir do 40 ano.
Afundación financiará con 2,5 milións non reintegrable para o desenvolveme.nto da IJIE durante os
dous primeiros anos.

Observacións
10 No proxecto presentado falsa unha exposición detallada e completa da totalidacie do patrimonio
de Afundación en la comunidade autónoma e-alega, pero deberá concretar aquela parta do
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eonxunto do patrimonio (Instalacións, bens, dereitos e demais recursos) que Afundación
formalmente cede á 'Fundación para el desarrollo de Ja Universidad Internacional de la Empresa"
para a axercicio das actividades propias da UIE
r Cabera cuantificar as cantidades destinadas aos seguintes grupos de gastos: gasto en
actividades extraeurricuiares; gasto de mantemento lecnoloxico, infraestruturas e equipos; gasto
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en enenda, electricidade e auga; gasto en maniernento de edificios e mobiliario; gastos de

amortización (só nalguns casos parece que destina unha pordentaxe respecto do costo actual de
1ESIDE- que non din cal é-). Non se cuantifica a previsión do custo de persoal, no caso concreto
do vicerreitor académico e do vicerreitor económico.
3° Deberá presentar "Certificación de solvencia económica-financeira" de acordo co establecido
no artigo 9 do Real Decreto 420/2015, de 29 de maio.
40 Deberá estar constituida a "Fundación para el desarrollo de la Universidad Internacional de la
Empresa", como personalidade xuridica propia, para a tramitación do recoñecemento por lei da
U1E.
50 Recomándase un cambio na termino/coda e substituir o termo “posgrao" polo de máster
universitario ou programa de doutoramento en cada caso, conforme á normativa vixente no
ensino universitario.

Cono usión
A documentación presentada incide sobre todos os extremos previstos para o seu recoñecemento
e curnpre coas esixencias legais establecidas na normativa estatal e autonómica, polo que se
emite informe favorable de pertinencia socioeconómica e se propón á ccnselleira a oportunidade
de iniciar a tramitación dun anteproxecto de lei de recoñecemento na comunidade autónoma de
Galicia da UIE como universidade privada, de servizo público e sen ánimo de lucro e
comprometida co desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2018
xeral 949hivérsidades
,
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Lei pola que se recoñece como universidade privada á
"Universidad Internacional de la Empresa", con sede na
Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral de Universidades
Departamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional-Secretaría
Xeral de Universidades
Estado actual: Consulta aberta
Prazo para remitir achegas/opinións: 14/01/2019 - 28/01/2019
Forma de remitir achegas/opinións: poderán ser presentadas cantas achegas/opinións se
estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma
páxina.
Información sobre a norma:
Antecedentes:
A Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, regula os principais aspectos
relativos ás condicións e requisitos para o recoñecemento, funcionamento e réxime xurídico
das universidades privadas establecendo no seu artigo 4 a necesidade de que o dito
recoñecemento, que terá carácter constitutivo, se leve a cabo mediante unha lei da asemblea
lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se estableza.
A dita lei foi desenvolvida neste aspecto concreto polo Real decreto 420/2015, do 29 de maio,
de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros
universitarios.
Así mesmo a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, logo de
establecer no seu artigo 3 a posibilidade de creación ou recoñecemento por lei do Parlamento
de Galicia de novas universidades no sistema universitario autonómico, desenvolve, na
sección la do capítulo II, o procedemento para a creación e recoñecemento de universidades,
establecendo os requisitos xerais e específicos que deben cumprir as universidades privadas.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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A entidade Fundación Universidad Internacional de la Empresa solicita o recoñecemento da
Universidade Internacional da Empresa como universidade privada que, con sede en Santiago
de Compostela, impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e con
validez en todo o territorio nacional.
Problemas que se pretenden solucionar:
Autorizar a formación universitaria de iniciativa privada diversificando a oferta do Sistema
Universitario de Galicia, incidindo no carácter de servizo público ao ser promovida por unha
fundación de interese galego sen ánimo de lucro.
Ampliación da oferta formativa superior, mantendo a garantía da calidade da mesma aos
niveis da oferta pública xa existente, mediante o recoñecemento da primeira universidade
privada Lialeiza, con oferta especializada no eido da empresa e de carácter internacional.

48429

Nerecidnde e

dportunidade da síia aprohación:

A creación de universidades públicas e o recoñecemento de universidades privadas levarase a
cabo por Lei do Parlamento da Comunidade Autónoma segundo o establecido na normativa
vixente, estatal e autonómica, polo tanto é necesario proceder á elaboración dunha norma con
rango de lei.
Obxectivos:
O Real decreto 420/2015, do 29 de maio, de creación, recoñecemento, autorización e
acreditación de universidades e centros universitarios, ditado en desenvolvemento da Lei
orgánica 6/2001, de 21 e decembro, de Universidades, establece os requisitos básicos de
persoal, infraestruturas e materiais, actividade académica e investigadora, organización e
estrutura... para a creación e recoñecemento de universidades, polo que a norma a elaborar
deberá conter as ditas previsións:
-Recoñecer a Universidad Internacional de la Empresa como universidade privada con
sede na Comunidade Autónoma de Galicia.
-Regular aspectos relativos á:
estrutura e organización académica
inicio e cesamento de actividades
requisitos de acceso do estudantado
garantía de actividade
inspección e control por parte da comunidade autónoma

Rango da norma:
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En relación coa consulta pública a berta no portal de transparencia da Xunta de Galicia sobre a Lei
pola que se recoñece como universidade privada á "Universidad Internacional de la Empresa" con
sede na Comunidade Autónoma de Galicia, por parte da Universidade de Vigo cabe presentar as
seguintes

ALEGACIÓNS

PRIMEIRA: a Resolución do 2 de malo de 2017, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de abril
de 2017 (polo que se aproban as instrucións para habilitar a consulta pública previa no proceso de
elaboración de normativa a través do Portal de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia)
establece que a consulta previa "deberase realizar de tal forma que os potenciais destinatarios da
norma e os que realicen achegas sobre ela teñan a posibilidade de emitir a súa opinión, para o cal
se deberán pór á súa disposición os documentos necesarios, que serán claros e concisos e reunirán
toda a información precisa para que se poidan pronunciar sobre a materia".
No presente caso non se axuntou documentación algunha complementaria respecto do proxecto
de Lei presentado a consulta pública que permita emitir una opinión fundamentada sobre o
mesmo. Esiximos que se proporcione toda a documentación necesaria, ao obxecto de poder emitir
una opinión fundamentada sobre unha cuestión tan sensible para o Sistema Universitario de Galicia
como a presente.
En concreto -e tal e como figura no texto da propia consulta- o Real Decreto 420/2015, do 29 de
maio, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros
universitarios, (ditado en desenvolvemento da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de
Universidades) establece os requisitos para o recoñecemento de Universidades privadas en España.
A tal efecto, sería bo dispoñer da "Documentación justificativa para el expediente de
creación/reconocimiento de universidades y su posterior autorización" listada no Anexo III do
devandito RD, que lembramos de seguido:
a)

Memoria en la que consten sus objetivos académicos y la programación de actividades
docentes e investigadoras que garanticen el cumplimiento de las funciones de la universidad
establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.

b) Documentación justificativa de la garantía de actividad a la que se refiere el artículo 9 del
presente real decreto.
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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c)

La documentación que acredite los requisitos de organización y funcionamiento previstos
en el artículo 10 del presente real decreto.

d) Justificación de la plantilla del personal docente e investigador al comienzo de la actividad,
en los términos previstos en el artículo 7.6 del presente real decreto.
e)

Justificación de la plantilla de personal de administración y servicios al comienzo de la
actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las
correspondientes enseñanzas.
1
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Justificación de las enseñanzas a impartir y el número de centros con que contará la nueva
universidad al inicio de las actividades, así como la previsión del número total de plazas
universitarias que pretenden cubrirse, curso a curso, hasta alcanzar el pleno rendimiento,
curso académico en que darán comienzo las referidas actividades, y calendario para la
implantación completa de las enseñanzas y la puesta en funcionamiento de los
correspondientes centros.

g) Justificación de los objetivos y programas de investigación de las áreas científicas que
guarden relación con las titulaciones oficiales que integren la nueva universidad, así como
de las estructuras especificas que aseguren tales objetivos.
h) Justificación del cumplimiento de las infraestructuras y medios materiales adecuados y
suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras.
SEGUNDA: O devandito Real Decreto 420/2015, do 29 de malo establece os requisitos para o
recoñecemento das Universidades privadas en España e no seu artigo terceiro prevé que "el
reconocimiento de las universidades privadas se llevará a cabo por ley, previo informe de la
Conferencia General de Política Universitaria de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades" (énfase propio).
Non consta que se teña presentado por parte dos promotores da chamada "Universidad
Internacional de la Empresa" o preceptivo informe a que alude o artigo citado, con carácter previo
á tramitación da Lei, o que podería supoñer a nulidade de todo o precedemento. En aras da
transparencia, sería bó axuntar o citado Informe á documentación anterior, de cara á consulta
previa (no caso de dispoñer de él).
TERCEIRA:

Segundo o mesmo artigo terceiro xa citado do RO 420/2015, "para la elaboración del

informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que se pronunciará en términos
favorables o desfavorables a la creación o reconocimiento de universidades, se tendrán en cuenta
los requisitos establecidos en la normativa vigente". Isto inclúe non só os requisitos do propio Real
Decreto 420/2015, senón tamén os establecidos pola normativa autonómica aplicable, no noso
caso, os artigos 13 e 14 da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.
Non consta -porque falta a documentación oportuna- se o proxecto da "Universidad Internacional
de la Empresa" compre cos requisitos establecidos na lexislación vixente (estatal e autonómica),
pero cabe lembrar aquí os seguintes:
V o artigo 7.32 do RD 420/2015 sinala que "el personal de las universidades dedicado a
actividades docentes e investigadoras estará compuesto, como mínimo, por: a) Un
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cincuenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la
obtención de un Título de Grado. b) Un setenta por ciento de doctores para el conjunto de
enseñanzas correspondientes a la obtención de un título de Máster. c) La totalidad del
profesorado de la universidad encargado de la impartición de las enseñanzas de doctorado
deberá estar en posesión del título de Doctor".
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Ao anterior debemos unir que, segundo o artigo 14.29 da citada Lei galega 6/2001, do SUG,
"o profesorado das universidades privadas non poderá ser persoal funcionario dos corpos
docentes universitarios en situación de servizo activo e destino nunha universidade pública,
nin profesorado contratado doutor nas mesmas condicións".
É certamente dubidoso que o proxecto da "Universidad Internacional de la Empresa" poda
cumplir con estes requisitos sobre persoal docente, considerando ademáis que, segundo o
artigo 7.49 do RD 420/2015, "las universidades garantizarán que, al menos el sesenta por
ciento del total de su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo
completo".
,/ Por outra banda, tanto a normativa autonómica como a normativa estatal insisten na
necesidade de implantación de programas de doutoramento así como no perfil
investigador das Universidades públicas e privadas. En concreto, o artigo 13 b) da Lei galega
dispón que "as universidades deberán garantir a implantación progresiva dos programas
de doutoramento e dos programas e as liñas de investigación correspondentes ás
ensinanzas que impartan"; o artigo 4 b) do RO 420/2015 sinala que as Universidades
deberán "contar con una programación investigadora adecuada", insistindo o artigo 6.19
en que "las universidades deberán promover el desarrollo de actividad investigadora".
Debemos lembrar entón o que dispoñe sobre a responsabilidade como director de tese o
artigo 11 49 do RO 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado: "podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia
acreditada" (subliñado propio). Tal experiencia acreditada ven sendo asimilada na maioría
das Universidades españolas á posesión dun sexenio de investigación -como mínimo- por
parte de quen aspire a dirixir una tese de dotoramento.
Parece novamente difícil que o proxecto da "Universidad Internacional de la Empresa" poda
presentar programas de doutoramento propios acreditables sen contar cun núcleo mínimo
de doutores con acreditada experiencia investigadora (é dicir, de potenciales directores de
tese).
,7 Finalmente,

a normativa galega esixe que "o catálogo de titulacións ofertadas deberá ser

complementario e non reiterativo respecto das titulacións preexistentes e consolidadas no
SUG, e valorarase especialmente a súa conexión con novas ramas xurdidas no campo
científico e con novas necesidades profesionais" (art. 13 g da Lei 6/2013, do SUG).
Ao non constar a documentación necesaria, non é posible facer afirmacións categóricas a
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este respecto, pero tras conversacións mantidas cos impulsores do proxecto "Universidad
Internacional de la Empresa" parece claro que o pefil das titulacións incialmente previstas
é certamente reiterativo respecto de outras xa existentes e consolidadas no SUG e,
concretamente, na Universidade de Vigo.
CUARTA: Aínda que as alegacións anteriores non esgotan o catálogo de irregularidades que a mosa
o obxecto da presente consulta pública, entendemos que reflexan, como mínimo, un claro
incumprimento da legalidade vixente, nacional e autonómica, no eido da regulación da
3
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transparencia e da normativa universitaria e son susceptibles, por tanto, de provocar a nulidade de
todo o procedemento. Por conseguinte, en aras da preservación dun Sistema Universitario Galego
de calidade e consideracións políticas aparte -que serán presentadas onde correpondaSOLICITAMOS
A retirada inmediata do proxecto Lei pola que se recoñece como universidade privada á
"Universidad Internacional de la Empresa" con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.
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sunto: Contestación ao escrito presentado pola Universidade de Vigo durante o
período de consulta previa da proposta presentada na Xunta de Galicia en relación á
solicitude de recoñecemento dunha universidade privada nesta comunidade
autónoma.
Ma sede electrónica da Xunta de Galicia do pasado 4 de outubro de 2018, tivo entrada a
documentación correspondente á solícitude de recoñecemento da 'Universidad Internacional
de la Empresa", promovida oda Fundación Galicia Obra Social.
Durante o periodo comprendido entre o 16 de xaneiro á 30 de xaneiro do 2019 a Secretaria
Xeral de Universidades a través do portal de transparencia da Xunta de Galicia, procedeu a
facer unha consulta pública á cidadania en xeral, co fin de dar cumprimento ao disposto no
artigo 133 "de participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con
rango de leí', da Leí 39/2015, do 1 de decembro, do procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas. Comunicación que ao mesmo lampo, se fixo persoalmente aos
reitores das tres universidades do SUG.
A finalidade deste trámite de consulta é recadar opinión dos suxeitos e das organización
mais representativas e afectados na comunidade autónoma, previo á elaboración do
anteproxecto de recoñecemento corno universidade privada.
Resultado desta consulta pública recibese por portal de transparencia, escrito de alegacións
de Miguel-Ángel Michinel Alvarez en representación da Universidade de Vigo.
En contestación a seu escrito de alegacións cabe dicir que:
1 - O artigo 133 foi enxuizado por STC 91/2017 en canto á cobertura competencial de
previsións estatais relativas á participación cidadán durante a elaboración de calquera
disposición administrativa. De este artigo, salvo o establecido no apartado pnmeiro,
primeiro inciso e apartado cuarto, primeiro parágrafo, descende a cuestións
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procedimentais de detalle desbordando o ámbito do básico e vulneran por ato as
..,ernizetencias estatutarias das pomunidades autónomas en relación coa elaboración
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Polo tanto, de acordo co establecido no capitulo II do título II da Lei 16/2010, do 17 de
dacembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, será nun momento posterior cando se publique na páxina web
da consollería e se des información pública do proxecto de tal e documentación anexa
solicitada.
2 A universidade solicita "a retirada inmediata do proxecto Lei cola que se recoriece
como universidade privada á Universidad Internacional de /a Empresa con sede
Curnuniu'au't# Ailitliclina de Galicia". Non cabe atender

113

3 esta soc,tude IrIdn ve7. aire

onsulta pública levada a cabo no mes de xaneiro foi previa ao inicio dos tramites do
expediente, e polo tanto carente dun Acordo da conselleira con comPetencias en
materia de universidades no que se disporia o inicio da elaboración do anteproxecto de
leí.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2019
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Secretaría Xeral de Universidades

Informe de pertinencia socio-económica da Secretaría Xeral de
Universidades, respecto da solicitude de recoñecemento da "Universidad
Intercontinental de la Empresa"
Na sede electrónica da Xunta de Galicia do pasado 4 de outubro de 2018, tivo entrada a
documentación correspondente á solicitude de recoñecemento da "Universidad Internacional de la
Empresa", promovida pola Fundación Galicia Obra Social (en achante Afundación).
A Secretaria Xeral de Universidades con data 13 de decembro de 2018 emitiu informe de
pertinencia socioeconómica respecto da solicitude de recoñecemento como universidade, no que
se fai unha serie de observacións relativas á necesidade de cumprirnentar a documentación
inicialmente presentada pola entidade, previa ao inicio por este departamento da tramitación do
expediente.
Durante o periodo comprendido entre o 16 de xaneiro á 30 de xaneiro do 2019 a Secretaría Xeral
de Universidades a través do portal de transparencia da Xunta de Galicia, procedeu a facer unha
consulta pública á cidadanía en xeral, co fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 133 da Lei
39/2015, do 1 de decembro, do procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas e recabar opinión dos suxeitos e das organización mais representativas e afectados na
comunidade autónoma, previo á elaboración do anteproxecto de recoñecemento como
universidade privada.
Resultado desta consulta pública recibese escrito de alegacións pela Universidade de Vigo.
O 17 de xaneiro de 2019 Afundación constitúe, a instancia desta conselleria, a "Fundación
Universidad Intercontinental de la Empresa"(en adiante FUIE) como entidade con personalidade
xuridica propia e plena capacidade xuridica e de obrar, co obxecto de promover, crear e impulsar
propia UIE.
13 de marzo de 2019 a entidade promotora remite documentación aclaratoria e complementaria
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eara cumprimentar o expediente.
secretario do pedroado de A fundación presenta o 4 de xullo de 2019 escrito no que manife.sta
o cambio de denominación da 'Fundación Universidad Internacional de la Empresa" cola de
•71sidación Universidad Intercontinental de la Empresa"(en adiante UIE) e enqadir unha Cláusula
`.dicional Segunda aos Estatutos da i:UIE (Jetudo elevado a publico ante notario o -3 de xullol.
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Acompaña jamen Convenio entre Abanca Corporación Bancaria, S.A., a Fundación Galicia Obra
Social e a Fundación Universidade Intercontinental de la Empresa (en constitución).
Unha vez cumprirnentada toda a documentación emítese o seguinte Informe de pertinencia
Jocioeco nómica:

Competenda
A

Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do artigo 31 do seu Estatuto de autonomía

aprobado pala Lei orgánica 1/1981, asumiu a competencia plena sobre a regulación e
administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades,
no ámbito das suas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas
leis orgánicas que, conforme co punto primeiro do artigo 31 desta o desenvolvan, das facultades
que Ile atribúe ao Estado o punto 30 do número 1 do artigo 149 da Constitución e da alta
inspección prevista para o seu cumprimento e garantía. Ademais das formalidades contidas na Leí
orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades(LOU) modificada por leí orgánica 4/2007
do 12 de abril, de universidades e Real decreto 420/2015, do 29 de maio, de creación,
recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios.
Sucesivas disposicións normativas aprobadas no Parlamento de Galicia foron configurando a
ordenación do sistema universitario de Galicia ata a actual e vixente Lei 6/2013, do 13 de xuño, na
que no seu preámbulo reflicte as estruturas que podarán integrar as universidades e fixa os
criterios para a creación e implantación de novas titulacións e centros, tendo en conta principios
de descentralización e equilibrio territorial. A lei estrutura un sistema de ordenación en catro
niveis:
- un para a creación ou recoñecemento de novas universidades públicas ou privadas,
(nivel onda se encadra a actual proposta, con posterioridade so proceso de desadscrición de
IESIDE da Universidade de Vigo)
- autro para que universidades de fóra do Sistema universitario Talego poidan impartir
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titulas oficiais en Galicia,
- an terceiro para que universidades de tora do Sistema universitario gaiego poidan ofrecer
no noso territorio titulas non oficiais debidamente configurados de acordo coa normativa vixente
nos seus lugares de orixe,
.s
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- e o último, para autorizar a impartición de titulacións oficiais na modalidade non
presencial
En consonancia co antedito o artigo 3 desta norma establece que "O Sistema universitario de

Galicia está integrado pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e
a (Iniversidade de Vigo e, se for o caso, por aqueloutras que sexan creadas ou recoñecidas por
fei do Parlamento de Galicia." /teste senso o capitulo segundo do titulo primeíro (art.12 e ss)
ocupase da creación e recoñecemento de universidades e centros, nos que se detallan os
requisitos xerais básicos e específicos de creación dunha nova universidade.
Seguindo o fio destas disposicións, analizarase o grao de cumprimento de cada un dos requisitos
establecidos na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, nos artigos 13 e 14
da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do SUG, así como no establecido no RO 420/20015, do 29 de maio,
de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros
universitarios:
a) Proposta de creación da universidade. Acreditación da personalidade dos
promotores
- Afundación a través do seu padroado (representado por ABANCA, os concellos de A Coruña,
Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, as catro deputacións provinciais de Galicia, o
Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia e o cadro de persoal da entidade) e ao obxecto de dar
continuidade co desenvolvemento dun dos seus fins principais, como é a educación en todos os
seus niveis acorda, en acta da sesión do padroado do pasado 26 de xuño de 2018, a proposta de
creación dunha universidade privada, a UlE que se configura como unha institución privada de

educación superior, de servizo público, con forte orientación Intercontinental, especializada no
jrnbito da empresa. Nace como un proxecto de responsabilidade social corporativa e
:nstitucional, orientado á creación de valor económico, social e cultural para Galicia.
Neste sentido o padroado, co fin de dotar de personalidad& xurídica propia á universidade e
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'lene autonomía de actuación de dirección e xestión e económico linanceiro, acorda a
,:reación

dunha nova fundación, denominada "Fundación Universidad Internacional de la

rnpresa'' de configuración non lucrativa e fins xerais, que contribuíran ao desenvolvemento da
:?ctividade académica de interese social institucional ao snrsliZO da sociedade.
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A constitución efectiva da FUIE supeditarase á verificación administrativa por parte da Secretaria
Xeral Técnica da Vicepresidencia e Conseileria de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza do recoñecemento dos requisitos establecidos na lexislación vixente para a clasificación,
declaración de interese galego e inscrición inicial no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Curnprimento art. 2.1 e ad. 5 Leí Orgánica 612001:
- A presentación desta proposta concorde coa posibilidade constitucional recoilida no artigo
27.8 de permitir a unha persoa xuridica, dentro dos principios constitucionais e con
sometemento á normativa de desenvolvemento en vigor ditada polo Estado e potes CCAA,
3

creación dunha universidade privada

- Por obrigación legal diferenciase a personalidade xuridica dos promotores da universidade
e a da propia universidade privada. Así a UIE ten a súa propia personalidade xurídica,
diferente á dos seus promotores ou titulares.
Permite a lei calquera forma xuridica admitida en dereito e, polo tanto, é valido a
personalidade xurldica de natureza fundacional: FUIE con domicilio na Rúa Nova 33 de
Santiago de Compostela, que se constitúe como unha organización de interese galego, sen
ánimo de lucro, cun patrimonio afectado de modo duradeiro á realización dos fins de
interese xeral establecido nos seu propios estatutos.

b) Características mala destacadas
- A constitución desta institución configurarase como a primita universidade privada do noroeste
peninsular especializada na empresa, a tecnoloxia e o emprendemento.
- Xurdirá da transformación dun centro universitario e escala de negocios denominada lESIDE
adscrito á universidade da UVIGO dende o curso 2010/2011. A escola de negocios mentará a súa
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-Un novo modelo administrativo-académIco innovador e vangardista adaptado á lexislación
spañola, sincronizado con Bolonia no ámbito europeo e co proceso de educación presencial e a
instancia de Estados Unidos,

CLIXO

centro será 3 empresa a todas as zúas múltiples
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Intercontinentalización en todas as dimensións: contidos, profesores, estudantes e alianzas
estratéxicas con institucións de diferentes ámbitos, especialmente universidades de Europa,
Estados Unidos, Canadá e América Latina, campus multilinqüe e multinacional
- Alta especialización, con pnondade na formación de pos grao en todos os ámbitos da empresa,
a ciencia e a tecnoloxía aplicada á empresa e o emprendemento e a innovación de procesos
- Modelo baseado na excelencia e na xeración de coñecemento e non nun status
socioeconómico: unha formación de elite para todos os estratos sociais que permite o acceso
a estudantes sen capacidade económica, pero academicamente excelentes, cun elevado número
iwisas de traballo e créditos educativos e con tarifas non superiores á media de institucións
educativas comparables.
-Forte vinculación e cooperación coas empresas e as universidades públicas galegas, coa
posibilidade de desenvolver programas conxuntos e sen entrar en competencia,
-Unha institución privada, de servizo público, que carece de ánimo de lucro e co xestión
eficiente para faceta sustentable e posibilitar o investimento na mellara da calidade.
- Dous campus combinado con instalacións de primeiro nivel na Coruña e Vigo onde actualmente
ten as stias sedes IESIDE con infraestruturas e centros de recursos para o ensino e a
aprendizaxe.
Xustificación de oportunidade para a comunidade autónoma:
O SUG o compoñen tres universidades públicas e 7 campus universitarios.
Complementariase coa autorización dunha universidade de carácter privado e con programa
de ensino mixta-blended (que permite formación online interectiva e telepresencial) e cunha
oferta especializada na empresa, tecnoloxia e o emprendemento.
Un dos retos do sistema universitario galego é o de mellorar a empregabilidade dos seus
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estudantes. Este proxecto ten a intención de servir aos intereses de Galicia achegando un
modelo de referencia Intercontinental en innovación. tecnoloxia, enfoque empresarial.
1.xcelencia académica e carácter Intercontinental.
i----erte impacto económico, mediante a adopción de medidas para a retención de estudantes
, plegos que opten pala universidade privada, para a atracción de testudantes doutres
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comunidades e países, a xeración de riqueza polo número de estudantes que atraerá e o
aumento da taxa de actividade emprendedora en Galicia ( que na actualidade situase máis
dun 20% por baixo da media nacional).

c) Metodoloxía administrativa- académica
- A nova institución contará cunna estrutura horizontal baseada en programas e proxectos. Un
modelo universitario diferencial.
- A tlexibilidade da estrutura permitirá axilizar o proceso de creación de novas programas e
titulacións, non en disciplinas, senón intertlisciplinas vinculadas directamente coa empresa, tanto
privada como pública, ou entidades de economía social.
- O calendario académico baséase en semestres académicos lectivos de 15 semanas que
suman 45 semanas en 3 semestres académicos, ademais dos correspondentes períodos de
exames. O estudante pode ingresar na universidade no outono, invemo ou verán, o que facilita
compaxinar o estudo con prácticas no tecido empresarial.
- Graos de 240 ECTS a cursar en 8 semestres e máster de 60/90 ECTS a cursar en 2/3
semestres.
- Non pecha en níngunha época do ano, o que permite a mobilidade de estudantes con relación
3 outros

continentes (cuxos periodos de verán non son coincidentes cos fosos).

- Programa Moríal ao estilo anglosaxón (mentores).
- Fommlización dun contrato de ensino-aprendizaxe co estudante.
- Simulación de proxectos procesos
3ociedade profesional

escenarios, asociando a metodoloxía á utilización da

e a obtención de certifkacións pro fesionais internacionais
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(aAlA,CIA,CFA,EFA, EFP, FRM, 1T1L, PMP)
ibtal transparencia, rodos os traballos de grao e pos grao serán ex pastos na sria integridade na
páxina web. Os casos de plaxio total ou parcial, sancionaranse coa expulsión automática do
.. ?studantado e a retirada do f.;eu título, no .seu caso.
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d) Metodoloxia educativa
Cesenvolvemento dun modelo educativo diferencial, Intercontinental e bilingüe
- Formación presencial baseada en estudo de casos, cun equilibrio entre a práctica e a teoría e
demais innovacións de lecnoloxia educativa.
- Formación online interactiva e tele presencial. Programas mixtos ( blended)
- Programas de bilingüismo progresivo que permiten impartir as materias dos últimos semestres
académicos completamente en inglés, así como realizar estancias no estranxeiro e obter
titulacións oficiais intemacionais
- A U1E considera fundamental a inclusión de formación para o emprendemento, como
competencia transversal no totalidade das súas actividade académicas, o que contribuirá a
reducir que os universitarios traballen en postos por debaixo da súa cualificación.
- Modelo de Intercontinentalización:
•

a medio prazo pretende crear campus universitarios en EEUU e Portugal

•

definición de programas internacionais cursados nos campus de Galicia e no estranxeiro,
co obxecto de atraer estudantes estranxeiros e españois

•

acordos para a realización de intercambios entre estudantes

•

contará coa acreditación intercontinental da Association lo Advance Collegiate Schools of
ausiness (AACSB)

- Uso intensivo da tecnoloxia, tanto na propia aula, dotada co sistemas de videoconferencia
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I.,t,3ractivos, como no campus virtual.

51 Or9aniz2ción académica
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- Sistema Paseado en créditos ECTS (europeos) e GPA (EE.UU.) e en módulos de aprendizaxe
personalizados para a creación de diferentes ¿finare nos formativos, a partir de contidos
- comúns das áreas medulares e outros específicos do itinerario; así o estudan fado de distintos
programas podará compartir aulas adquirindo coñecementos comúns a todas as especialidades.
- A actividade académica organizarase en áreas académicas de cañecemento, entendidas
como unidades estruturais que organizan as ensinanzas conducentes á obtención de títulos de
carácter oficial e títulos propios, así como outros ensinos de formación permanente e outros
estudos que se impartan na universidade, de conforrnidade coa lexislación vixente.
- O profesorado integrarase en áreas académicas favorecendo a existencia de equipos docentes
interdisciplinares, co obxecto de poder abordar con visión multidisciplinar programas docentes ou
programas de investigación.
- Cada área académica deberá preparar unha oferta docenie estruturada en programas e
fomentar a actividade investigadora por medio de programas e estudos de pos grao
doutoramento.
- Para manter o nivel de excelencia educativa a a mellora do compromiso do profesorado,
aplicarase o seguinte modelo:
• A avaliación continua do desempeño potencia as me/lores prácticas do profesorado, que
podarán che gar a ser profesionais en persoat
• O profesorado comprometerase a colaborar tanto coa institución como con fins sociais.
• O esquema retributivo potencia a maximización do tempo do profesor e a súa eficiencia.
• Ao non existir especialización ou separación departamental, poienciarase a ocupación do
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,Jrofesorado ao tongo de todo o período, ao poder rotar entre programas.

9 Formación e actividades de 1+0+i
A 111E apoiará coa súa actividade académica o desenvoivemento de organizaciáns innovadoras,
:roito tanto das actividades de

propias como ‘Jas dos seus grupos de interese. Para ¡so

;;:.•
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impulsará, en colaboración co Centro de Innovación e Tecnoloxia de ABANCA (CITA), a creación
de novas empresas de base tecnolóxica ( NEBT).
- Principios reitores:
•

Apolo e acompañamento ao investigador no proceso de transferencia de coñecemento á
siociedade e á empresa incluíndo as actividades de emprendemento, para desta forma
contnbuir de forma directa á 110+1 dos nosos grupos de interese.

•

Promoción para que a investigación desenvofta na institución colabore ao
desenvolvemento práctico da sociedade.

•

Procura da Intercontinentalización de todas as etapas do proceso de 1;4•Di-i apoiando o
desenvolvemento do Espazo Europeo de Investigación ( EEI).
Procura da plena colaboración coas organizacións empresariais en 1+0+1 a través da
OTRI (Oficina de Transferencia dos Resultados da Investigación) mediante, entre outros,
a creación de clústeres, tiñas de investigación comúns, paneis, etc.

Cumprimento do art.6.2b) do RD 420/2015, Titulo VIII da LOU, art.13 b) da Leí 6/2013 e RD
99/2011 do 28 de xaneiro pote que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento:
No documento remitido especificanse detalladamente os requisitos da investigación en
forma de produción científica por investigador, impacto das publicacións, recursos xerados,
transferencia de coñecemento e outros indicadores.
Establécense mecanismos de colaboración coa comunidade científica, mediante a
organización de congresos, talleres, seminarios.., e de colaboración con outros centros de
investigación públicos e privados e especialmente na busca de agrupacións estratéxicas
(mediante obxectivos conxuntos) con outras universidades e institucións: organismos
públicos de investigación, institutos universitarios de investigación, centros tecnolóxicos,
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arques cientificos e tecnolóxicos e outras entidades relacionadas.
O Plan con horizonte temporal e por períodos de 3 anos. inclite os recursos humanos,
n'ateríais, organizativos e reiacionais necesarios.
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g) Cooperación coas universidades públicas galegas e vinculación e colaboración
co tecido empresarial
- A oferta formativa pretende ser complementaria á oferta actual existente no SUG, descartando
a idea de ser competitiva coas outras universidades
- Pretendese crear unha estrutura de colaboración co SUG para a formación especializada e co
fin de desenvolver conxuntamente programas interdisciplinares de master, programas de
doutoramento ou proxectos de investigación, facendo valer os recursos humanos e tecnolóxicos
de cada institución
- Aposta por unha forte vinculación e colaboración coas empresas, en tres ámbitos:
•

Como parte do proceso educativo (prácticas. intercambios, etc.).

•

Desenvolvendo servizos de consultarla xerencial e liderazgo para empresas.

•

Incorporando á UIE formadores vinculados activamente á empresa.

Cumprimento do art.13 g) Lei 6/2011:
Trátese dunha oferta innovadora e especializada na empresa, a tecnoloxia e o
emprendemento e non coincidente coas titulacións ofertadas no SUG, o que se valora
especialmente pola stá aposta as novas ramas xurdidas no ámbito científico e
consecuentemente ligadas ás novas necesidades profesionais de futuro.
Esta oferta innovadora e de futuro posibilitará ao estudante galego abrir a súa capacidade
de elección, de modo que os que asi o desen non teñan a necesidade de desprazarse fofa
do territorio da comunidade autónoma.
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h) Órganos de goberno e organización
- órganos de goberno unipersoais: reitor-presidente, vicerreitores e secretario xeral
- 1._rganos de goberno cotexiados: padroado, comisión permanente e consello redor
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- Defensor universitario, PDI, PAS, estudantado e comisión de participación como órgano de
máxima representación da comunidade universitaria
Cumprimento do art.27 da LOU e art.14 b) da Lei 6/2011:
Acompañase o borrador de Normas de Organización e Funcionamento, que entrarán en
vigor o día da süa publicación no DOG, no que se especifican os órganos de gobemo e
representación, o procedemento de designación e remoción, ao tempo que garante que as
decisións de natureza estritamente académica se adopten por órganos nos que o persoal
docente e investigador tela a representación maioritaria.
Os órganos unipersoais ten idéntica denominación á establecida para as universidades
privadas.
Garante o principio de liberdade de cátedra, investigación e o de estudo.

1) Oferta formativa

- Co fin de formar pro fesionais con pensamento innovador nos ámbitos da estratexia e xestión
empresarial, na economía dixital, en tecnoloxia aplicada á empresa, en innovación empresarial e
análise de datos, pretende implantar as seguintes titulacións encadradas nas ramas de
coñecemento seguintes: Ciencias Social e Xuridicas e Enxeriaria e Arquitectura:
Rama en Ciencias Sociais e Xuridicas
•

Grao en Administración e Dirección de Empresas

•

Grao en Negocios Dixitais e Intelixencia Empresarial
Master Universitario en Administración e Dirección de Empresas (MBA)

•

Master Universitario en Dereito Empresarial e Economía Dixital
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Master Universitario en Neuromarketing e Comportamento do Consumidor
Programa de doutoramento en Economía e Empresa
77.ama en Enxeñaria e Arquitectura
. 7!rio

tEnxerinna en Sistemas de Información e Cibersemiridade
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Grao en Enxeñaria Empresarial e Emprendemento Tecnolóxico
x

Máster Universitario en Enxeñaria de Datos e Intelixencia de Negocios
Programa de doutoramento en Data Science e Sistemas de Información

Estas titulacións impartiranse no "Instituto Universitario de Administración de Empresas e Dereito",
'Instituto Universitario de Enxeñaria e Tecnoloxia Empresarial" e "Instituto Universitario de
Investigación".
Esta formación complementarase con titulacións propias non oficiais que se impartirán en 1ESIDE.
Cumprimento art.13 a), g) e h) Leí 6/2013 e art. 6.1 e 2a) do RD420/2015
A oferta de títulos proposta (4 graos, 4 máster e 2 doutorados e 2 ramas de coñecemento)
supera os minimos establecidos pola normativa estatal e autonómica: 8 títulos de carácter
oficial e validez en todo o temtono nacional dos cales 4 sexan graos e a lo menos 2
doutorados, e distribuidos en dúas ramas de coñecemento.
Na memoria especificase a relación de titulacións, a previsión do número total de prazas
universitarias que pretenden ofertarse curso a curso, o curso académico no que dará
comenzo as referidas actividades, o calendario para a implantación completa das
ensinanzas e a posta en funcionamento dos correspondentes centros, así como os medios
cos que canta para o seu desenvolvemento
Debido á alta especialización das titulacións ofertadas, non se observa reiteración coas
titulacións preexistentes no SUG.
O Grao en ADE e o Máster en Administración e Dirección de Empresas (MEA), como
titulacións existentes na comunidade Galega dende hai mais de 20 anos e impartidas no
ictual IESIDE, seguirán impartindose baixo o paraugas da nova personalídade xuridica, o
que permite garantir a continuidade destes estudos unha vez que se materialice o proceso
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de dc-sadscrición da actual vinculación á Universidade de Vigo.
Asemade recogiese o compromiso de garantir o axeitado desenvolvemento das ensinanzas
luz... iniciasen cz zeus estudantes ata a Púa finalización, arbitrando aa rncdidas oportunas
para que podan rematalas en condiciono axeitadas.
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Valorarase positivamente a intención manifesta de colaboración coa universidade pública
para a formación especializada e investigación coa posibilidade de desenvolver
conxuntamente programas interdisciplinares.

k) Cronograma de implantación
Está prevista a implantación no curso 2021/2022 do primeiro curso académico todas as titulacións
oficiais en ambos intercampus de Vigo e Coruña.
A implantación efectiva destas titulacións requirirá ó previo recoñecemento mediante Lei aprobada
no Parlamento de Galicia asi como á autorización mediante Decreto do inicio de actividades.

1) Recursos humanos
PDI
- Contemplase criterios de selección, plan de seguimento e plan de formación, así como un plan
de avaliación do profesorado co fin de actualizar os corlecementos e aumentar as habilidades
- Ase mesmo garante a liberdade de cátedra e investigación do profesorado, nos termos
establecidos na lexislación vixente.
- Previsións do número de profesores a lempo completo por área. Grao: inicio con 16 nos
;emestres 1 e 2 ata alcanzar 46 en 70 semestre. Másters oficiais: 10 profesores a (ampo
completo.
- No grao impartirán un 50% de doutores, no Máster o 70% serán doutores e nos cursos de
doutoramento o 100%. Polo menos o 60% dos profesores doutores estarán acreditados pola
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CSUG
-

profesor/alumno: grao entre 21 e 24, master entre 9 e 15
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Oúas premisas a ter en conta na selección do persoal: -O uso das tecnoloxias da información en
procesos administrativos favorece a optimización de recursos. - Extemalizaranse as funcións non
3cadémicas, como mantemento, limpeza..
- Actualmente IESIDE conta con 16 persoas de administración e servizos, cifra se duplicará nos
primeiros 4 anos.
Cumphmento do art.13 d), e) Lei 6/2013, art.7 RO 420/2015):
Non obstante o anterior, a acreditación dos requisitos establecidos neste apartado deberá
documentarse aportando a prantilla de persoal no acto de autorización de inicio da
actividade, momento no que se comprobará que o profesorado non sexa funcionario de
carpo docente universitario en situación de activo e destino nunha universidad° pública.

m) Recursos materiais
- O modelo educativo combina activos inmobiliarios aportados por Afundación so patrimonio da
FUE e a plataforma online para proporcionar formación presencial e blended (mixta). Por iso a
súa actividade desenvolverase en:
CAMPUS FIMO: como conxunto de inmobles para a súa utilización como parte integrante da
U1E, Afundación aportará á FUE as instalacións do instituto de Educación Superior da Empresa
(1E810E) en campus de A Coruña (sito en Ronda de Nelle 31 e Rúa Rivadavia 2) e no campus de
Vigo (Avenida de Vigo 21). Ademais Afundación e ABANCA pon a disposición do proxecto UIE
toda a súa rede de infraestruturas educativas, sociais ,culturais e residencial. (sede Afundación en
A Coruña, en Vigo e en Pontevedra e centro ABANCA Innova integrado no Centro de
Investigación e Tecnoloxia e Tecnoloxia-CITA-)
AMPUS VIRTUAL.: ferramentas nas aulas do sistema de videoconferencia e gravación;
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posibiiidade de interacción entre os estudantes presenciais e os estudantes on line.
umprimento art.13 f) Lei 6/2013, art. 8 RO 420/2015:
A futura universidade conta con infraestruturas e medios materiais adecuados e suficientes
ara o desenvolvemento das súas iuncións docentes e investigadoras repartidas por todo o

I1

48450

XUNTR DE GALICIA
1

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Secretaria Xeral de Universidades
territorio gaiego en atención mais que suficiente para o número de alumnado previsto
durante os seis primeiros anos (1382 en titulacións oficiais e 260 en titulacións propias),
ademais de recursos para o aprendizaxe e a investigación, equipamento informático, salóns
de actos, bibliotecas, instalacións deportivas.. .todas eles en condicións de prevención de
riscos laborais, requirimentos acústicos e acedando as condicións de habitabilidade exixidas
pola lexislación vixente.

n) Estudo económico-financeiro
- A UIE nace como unha institución privada de servia) público, cun modelo de xestión eficiente
que permite garantir a sustentabilidade e crecemento do proxecto e cuxos beneficios se
reinvertirán completamente na institución.
- Para o análise financeiro toman en consideración a experiencia acumulada nos 30 anos de
existencia da escota de negocios e en particular nos derradeiros 8 anos como centro adscrito á
Universidade de Vigo, adoítando datos actuais do IESIDE retlectidos en prezos de matrícula,
gastos de persoal, mantemento e conservación de inmobles, custos docentes, publicidade,
seguros...
- Na previsión de ingresos académicos por matrícula tómese en consideración as seguintes
premisas calculadas para os seis primeiros anos do proxecto: 60ECTS anuais e a tempo completo
en 4 graos, 4 master e 2 doutoramentos oficias e títulos propios. Utillzanse hipóteses prudentes
crecentes de incorporación de alumnado, considerando para graos un máximo de 40 na rama da
enxeñaria e de 60 na rama de ciencias sociais e xurídicas; para máster considerase 30 alumnos
:.:or grupo e ano, uno por cada campus; e 22 alumnos anuais en programas de doutoramento. A
!axa de abandono en graos (tendo en corita a evolución do rendemento académico de I ESIDE),
escilaria no primeiro ano entre 20%-25% e no terceiro ano entre 2%-5%. Os prezos aplicables
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r.:orresponden á media dos aplicados polo resto das universidades privadas en España.
acordo con estes parámetros pasariase dos 6 millóns de euros no primeiro ano ata alcanzar
,5 milláns o sexto ano, qua en termos porcentuais resulta 47% a graos, 27% a másters
1.:niversitarios e 36% a títulos propios.
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-Outros ingresos adicionais, por programas de formación directiva a medida para empresas, por
zervizos de consultarla xerencial... previsión de 350.000E anuas
- Gastos da universidade:
•

Cuetos docentes, considerase que a dedicación a tempo completo do profesorado é de
450 h./ano, do profesorado a terno° parcial é da 300h./ano e a dedicación de cargos
académicos é de 120 hieno máximo. Faise a estimación do numero de profesorado en
relación aos créditos de grao e master para determinar o total de horas de docencia anual
n de profesores
a temen ^cr. bese o cueto rutrího itivrs do prnfocnrarin t¡ta!ar .n !‘:.•
externos por servizos docentes (incorporados os gastos de desprazamento e suplidos), o
que resulta unha cantidade de 142E-151€ custolhora estimado de primeiro/sexto ano, que
extrapolado ao custo total docente resultaría 2,5 M. primeiro anal 4,8 M. sexto ano.

•

Outros custos asociados á docencia,
- Gasto en material docente: entrega de documentación, equipos informáticos, equipos de
proxección, papelería... estimase nun 4% dos ingresos por matrículas.
-L iboratorios de investigación: o gasto corresponde ao arrendamento de equipos para
laboratorio
- Gastos por visitas a empresas, outdoor training, actividades extracurriculares e programa
de mentoring (fundamental para la metodoloxia de ensinanza-aprendizaxe), gasto
estimado en 1,25%dos ingresos totais.

•

?olítica de bolsas. f órnase en consideración o expediente académico do estudantado e
as circunstancias oersonis e familiares, coa previsión de destinar, no caso de houber
solicitantes que cumpran as condicións requiridas, o 15% dos ingresos totais obtidos
anualmente o que poderle beneficiar ao 25% do estudantado co intención da construir
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írihe institución de elite pero non para as elite.s.
•

Cinto de captación de estudantado: gasto en márketing (paso do 7% ao 6%) exentes
nacionaís e internacionais (paso do 3% ao 2%) decrecente anualmente sobre total
ligresos.
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Dirección académica, custo correspondente ao reitor e secretario xeral como cargos
estatutarios, 2 vicerreitores (un académico e un económico), 1 coordinador xerai e 3
eoordinadores de área e 8 responsables de programa e/ou áreas, estimase en 935 mil
Vano descontando 250 mil E/ano por non remuneración os tres primeiros anos do reitor e
secretario xeral.
•

Persoal de administración e servizos (PAS), para manter a ratio de 1/54 por estudante,
prevese un aumento de PAS de 19 a 28 de 1° a 6° ano e un custo de 31 mil E/ano cun
aumento por ano dun 2%.

•

Actividades extracurriculares: deportivas, culturais e de responsabilidade social

•

Mantemento de bibliotecas, gastos para impartir docencia e desenvolvemento en
proxectos de investigación, gastos de xestion e administración , gastos de difusión da
ectividade investigadora, asistencia a congresos e xornadas, publicidade e difusión de
lrtigos e revistas....estimandose nun 5% dos ingresos estimados.

•

Gastos de mantemento tecnolóxico, infraestruturas e equipos, gastos en enerxia,
electricidade e auge, gasto en mantemento de edificios e mobiliario

•

inversións e amortizacións: co fin de garantir o bo funcionamento e continuidade da
Jctividade universitaria asinase o 27 de xuño de 2019 un Convenio entre Abanca,

Afundación e FUE, no que se recoilen os fundamentos nos que se baseará o goberno,
funcionamento e financiación da FUIE en relación as aportacions dos inmobles que
Afundación cederá á UIE, sen necesidade de facer novas inversións. Non obstante
clestinarase 200 mil € anuais os dous primeiros anos para a adquisición de dispositivos
tecnolóxicos e mobiliario. Nos seguintes prevese a realización de novas inversións.
- 1:onta de resultados, 2 primeiros anos, resultado negativo. Terceiro ano alcanzaria o punto de
equilibrio co beneficio a partir do 40 ano.
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,t) Garantía de continuídade: Convenio entre ABANCA Corporación Bancaria, S.A., a
fundación Obra Social e e Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa (en
•Janstatición)
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Afundación financiará con un máximo 2,5 millóns non reintegrable para garantir a posta en
marcha e funcionamento da UIE durante os tres primeiros anos. O excedente, de se lo caso,
facilitaralo Abanca directamente ou mediante financiación en óptimas condicións. No caso de non
c,e poder levar a cabo esta opción, será Abanca a que manterá a desenvolverá a UIE e
compensará a Afundación o valor dos inmobles cedidos segundo taxación por experto
independente.
A FUIE comprometese, nos 10 seguintes co inicio da actividade, a destinar parte do excedente
obtido á realización de obras sociais en colaboración co Afundación.
Conclusión
Unha vez considerada a totalidade da documentación aportada ao longo destes meses e suplidas
as deficiencias detectadas inicialmente no informe do 13 de decembro de 2018, este
departamento con competencias en materia universitaria considera que se cobren todos os
extremos previstos para o seu recoñecemento e cumpre coas esixencias legais establecidas na
normativa estatal e autonómica, polo que se emite informe favorable de oertinencia
socioeconlmica e se propón á conselleira a oportunidade de iniciar a tramitación dun
anteproxecto de leí de recoñecemento na comunidade autónoma de Galicia da UIE como
universidade privada, de servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co
desenvoivemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
•••

g
Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2019
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Acordo de inicio para a tramitación do anteproxecto de Lei de
recoñecemento da "Universidad Intercontinental de la Empresa" (UIE)

Visto o informe-proposta de pertinencia socio-económica presentado polo
secretario xeral de Universidades en relación á necesidade e oportunidade de
iniciar os trámites para a elaboración do anteproxecto de Lei de recoñecemento
da Universidad Intercontinental de la Empresa

Acordo:

Disponer que se inicien os trámites oportunos para a súa elaboración e
posterior aprobación do anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidad
Intercontinental de la Empresa.

Santiago de Compostela. 19 de xullo de 2019
A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional
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Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

LEI
Exposición de motivos
A Constitución Española recoñece no seu artigo 27 a liberdade de ensino así como a
liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes, dentro do
respecto aos principios constitucionais.
A Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, regula os principais
aspectos relativos ás condicións e requisitos para o recoñecemento, funcionamento e
réxime xurídico das universidades privadas establecendo no seu artigo 4 a necesidade
de que o dito recoñecemento, que terá carácter constitutivo, se leve a cabo mediante
unha lei da asemblea lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se
estableza.
Así mesmo a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, logo de
establecer no seu artigo 3 a posibilidade de creación ou recoñecemento por lei do
Parlamento de Galicia de novas universidades no sistema universitario autonómico,
desenvolve, no capítulo II do Título I, o procedemento para a creación e recoñecemento
de universidades, establecendo os requisitos xerais e específicos que deben cumprir as
universidades privadas.
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De acordo co marco xurídico exposto, a entidade Fundación Galicia Obra SocialAfundación solicitou o recoñecemento da Universidld Intercontinental de la Empresa
como universidade privada que, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia,
impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e con validez en
todo o territorio nacional, nas modalidades presencial e semipresencial.
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O proxecto da Universidad Intercontinental de la Empresa parte do actual Instituto de
Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), centro actualmente adscrito á
Universidade de Vigo polo Decreto 445/2009, do 23 de decembro, impartindo os estudos
oficiais de grao en Administración e Dirección de Empresas e o máster universitario en
Dirección e Administración de Empresas, ademais de títulos propios e interinstitucionais.
O seu obxectivo é constituírse en universidade privada de servizo público, especializada
no eido da empresa e de carácter internacional desenvolvendo unha actividade
académica centrada en dúas áreas de coñecemento: ciencias sociais e xurídicas e
enyseñri'. e rq itPrti rn
O recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa tramitouse segundo o
establecido nos artigos 4, 5 e 6 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
Universidades, o Real Decreto 420/2015, do 29 de majo, de creación, recoñecemento,
autorización e acreditación de universidades e centros universitarios, a Lei 6/2013, do 13
de xuño, do Sistema universitario de Galicia e o Decreto 259/1994, do 29 de xullo, polo
que se establece o recoñecemento de universidades, centros universitarios e
autorizacións de estudos na Comunidade Autónoma de Galicia.
A proposta presentada conta co informe favorable de pertinencia socioeconómica do
órgano competente en materia universitaria para o seu recoñecemento como
universidade privada, de servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co
desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
A presente lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas. Respecto dos principios de necesidade e eficacia, a lei é de interese xeral dado
que co recoñecemento desta nova universidade ampliase a oferta formativa no eido da
educación universitaria galega. Os fins perseguidos quedan recollidos no articulado e
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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trátase dun instrumento axeitado para garantir a consecución dos ditos fins. En virtude
do principio de proporcionalidade, a iniciativa contén a regulación imprescindible para o
recoñecemento dunha universidade privada. Co obxecto de garantir o principio de
seguridade xurídica, esta lei é coherente co resto do ordenamento xurídico. Por outra
banda, en aplicación do principio de eficiencia, a iniciativa lexislativa non introduce
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cargas administrativas. Finalmente, constatouse por parte dos departamentos
competentes a ausencia de repercusións ou efectos sobre o gasto público.
A presente lei dítase en exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de
Galicia en virtude do disposto no artigo 31 do Estatuto de Autonomía de Galicia,
aprobado pola Lei orgánica 1/1981,do 6 de abril, que determina a competencia plena
sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos,
modalidades e especialidades; nos artigos 4, 5, 6, 12 e 27 da Lei orgánica 6/2001, do 21
de decembro, de Universidades; e no capítulo II do Título I da Lei 6/2013, do 13 de xuño,
do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 1.- Recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
1. Recoñécese a Universidad Intercontinental de la Empresa, como universidade privada
do Sistema universitario de Galicia, para impartir ensinanzas dirixidas á obtención de
títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional nas modalidades
presencial e semipresencial.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa, nace como unha institución privada de
educación superior, de servizo público e responsabilidade social e con personalidade
xurídica propia. Constitúese como "Fundación Universidad Intercontinental de la
Empresa", en adiante FUIE, de interese galego e sen ánimo de lucro.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa, establecerase na Comunidade
Autónoma de Galicia con sede en Santiago de Compostela e os seus campus
académicos en A Coruña e Vigo.
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4. Esta universidade rexerase pola lexislación estatal e autonómica que Ile resulte de
aplicación, pola presente leí e palas normas de organización e funcionamento
establecidas nos estatutos da FUIE e con suxeición aos principios constitucionais e
recoñecemento explícito ao principio de liberdade de cátedra, de investigación e de
estudo.
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Artigo 2.- Estrutura e organización académica
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa integra dous campus académicos, A
Coruña e Vigo, que operan como sistema de intercampus conectados en rede.
2. As ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais, que
abranguen as ramas de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e
Arquitectura, impartiranse nas seguintes estruturas docentes: Instituto Universitario de
Administración de Empresas e Dereito, Instituto Universitario de Enxeñaría e Tecnoloxía
e
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catro másteres universitarios e dous programas de doutoramento.
2. A actividade académica organízase en áreas académicas de coñecemento. Nestas
áreas integrarase o profesorado favorecendo a existencia de equipos docentes
interdisciplinares. Cada área académica farase cargo dunha oferta docente estruturada
en programas e fomentará a actividade investigadora por medio de programas e estudos
de grao, máster universitario e programas de doutoramento.
Artigo 3.- Inicio e cesamento de actividades
1. De conformidade co artigo 15 da Leí 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario
de Galicia, o inicio das actividades da Universidad Intercontinental de la Empresa, será
autorizado por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería
competente en materia de universidades, unha vez comprobado o cumprimento dos
requisitos legais esixidos pola normativa estatal e autonómica vixente.
2. 0 cesamento de actividades, que tamén requirirá a autorización por decreto do
Consello da Xunta de Galicia, estará motivado polo incumprimento por parte da
universidade dos requisitos legalmente establecidos e dos compromisos adquiridos no
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momento de solicitar o recoñecemento, así como por decisión das persoas promotoras
da universidade. No caso de cesamento de actividades, a Universidad Intercontinental
de la Empresa, non poderá admitir novo alumnado pero deberá seguir existindo ata que
todas as titulacións ofertadas sexan extinguidas co obxecto de garantir os dereitos do
alumnado.
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Artigo 4.- Requisitos de acceso
1. Poderá acceder á Universidad Intercontinental de la Empresa, o alumnado que
cumpra os requisitos establecidos na normativa vixente para acceder aos estudos
universitarios.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa regulará o réxime de acceso e
permanencia do alumnado nos seus centros, con respecto aos principios de igualdade,
mérito e capacidade garantindo, en todo caso, que non exista discriminación por razón
de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal e social.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerá un sistema propio de bolsas
e axudas ao estudio en consideración ao expediente académico do/a estudante e as
súas circunstancias persoais e familiares, para o que destinará o 15% dos ingresos totais
obtidos anualmente.
Artigo 5.- Garantía de actividade
A Universidad Intercontinental de la Empresa deberá garantir o mantemento das súas
actividades durante o tempo necesario para a consecución dos obxectivos académicos e
investigadores establecidos na súa programación.
Artigo 6.- Inspección e control
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa colaborará coa consellería competente
en materia de universidades na tarefa de comprobación do cumprimento dos requisitos e
compromisos adquiridos pola promotora, que se levará a cabo mediante a actividade de

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

inspección e control, facilitando a documentación e o acceso ás súas instalacións que, a
tal efecto, Ile sexan requiridas, en cumprimento do Decreto 36/2016, do 23 de marzo
polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade Autónoma de
Galicia.
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2. A Universidad Intercontinental de la Empresa elaborará anualmente unha memoria
detallada, que comprenda as actividades docentes que nela se realicen, así como as
liñas de investigación e os seus resultados, en relación coas titulacións que se impartan.
Dita memoria estará a disposición da consellería competente en materia de
universidades.
Artigo 7.- Incidencia orzamentaria
A execución e desenvolvemento desta lei non terá incidencia algunha na dotación
orzamentaria prevista no Pian Gaiego de Finanuidifientu Unversftaro da

11.iiería

competente en materia de universidades e, en todo caso, deberá ser atendido cos
medios persoais e materiais da Universidad Intercontinental de la Empresa.
Disposicións Transitorias
Primeira.- Extinción da adscrición
Os efectos da adscrición do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa
(IESIDE), á Universidade de Vigo, mantéñense ata que se conceda a autorización do
inicio das actividades á Universidad Intercontinental de la Empresa. A extinción dos
efectos da adscrición producirase de acordo coa planificación establecida no Decreto
445/2009, do 23 de decembro, polo que se aproba a adscrición á Universidade de Vigo e
polo convenio de adscrición asinado en data 23 de xullo de 2009 entre a Universidade e
o titular do centro.
A desascrición, segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do
Sistema universitario de Galicia, será autorizada mediante decreto da Xunta de Galicia,
por proposta do consello de goberno da universidade e logo dos informes favorables do
cansa° social da universidade, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
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Galicia e do Consello Galego de Universidades. Dese autorización será informada a
Conferencia Xeral de Política Universitaria.
En todo caso, deberá respectarse o dereito do alumnado, que estea cursando estudos
no centro adscrito no momento da entrada en vigor desta lei, a finalizar os seus estudos
e a obter o título da Universidade de Vigo.
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Segunda.- Caducidade do recoñecemento.
De acordo co establecido no apartado 1, da disposición adicional novena da Lei
Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades o recoñecemento da Universidad
Intercontinental de la Empresa, caducará no caso de que, transcorridos cinco anos
desde a entrada en vigor da presente lei, non se tivera solicitado a autorización para o
inicio das actividades académicas ou cando esta autorización tivera sido denegada por
falta de cumprimento dos requisitos previstos no ordenamento xurídico.
Disposición final primeira.- Desenvolvemento normativo
Autorízase ao Consello da Xunta e á consellería competente en materia de
universidades para que, no ámbito das súas respectivas competencias, diten as
disposicións que correspondan para o desenvolvemento da presente lei.
Disposición final segunda.- Entrada en vigor
A presente lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
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Memoria económico-financeira relativa ao anteproxecto de Lei para o
recoñecemento da Universidad Intercontinental da Empresa (UIE).
1- Antecedentes
Na sede electrónica da Xunta de Galicia, o 4 de outubro de 2018, ingresouse a
documentación correspondente á solicitude de recoñecemento da U1E promovida pote
Fundación Obra Social Galicia (en diente, Afundación).
Unha vez considerada toda a documentación subministrada por Afundación, a secretaria
xeral de universidades, en virtude das súas competencias e tendo en canta que todos os
extremos previstos para o seu recoñecemento están cubertos e cumpre cos requisitos
legais establecidos na normativa estatal e rexional, emitiu informe favorable de pertinencia
socioeconómica propoñéndolle á conselleira a oportunidade de iniciar a tramitación dun
anteproxecto de leí de recoñecemento na comunidade autónoma de Galicia da UlE como
universidade privada, servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co
desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
Segundo a Orde do 3 de marzo de 2011 da Conselleria de Facenda, pala que se
establece o contido mínimo do informe económico financeiro nos casos de iniciativas
lexislativas ou aprobación de normas con rango regulamentario, plans ou programas de
actuación, os expedientes relacionados cos proxectos lexislativos enviaranse á Dirección
Xeral de Orzamentos e deberán conter un informe económico-financeiro que avalie
adecuadamente os seus efectos sobre o gasto público Así mesmo, na devandita orde
establécese que dando se considere que o anteproxecto non implica impacto económico,
de xeito que non supoña custo ou que taña unha cobertura adecuada e suficiente cos
créditos previstos nos °mementos, o contido da memoria económica será o indicado no
anexo H.
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Este informe económico financeiro está elaborado en relación co anteproxecto de leí para
o reconecemento da Universidad Intercontinental da Empresa (en diente, UIE). Como se
explicará a continuación o :ieri financiamento procederá inteuganente de tontas
:rivadas, sen implicar custe nin impacto económico oara as arcas ptiblicas, polo que
•zeu contido axústase co establecido no anexo II da Orde do 3 de marzo de 2011.
2- :(ustificación
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A oportunidade deste recoñecemento para a comunidade autónoma de Galicia está
xustificada polo seguinte:
• O sistema universitario °alego (en diente, SUG) complementaríase coa
autorización dunha universidade privada e con programas de ensino mixto (que
permite formación en lifla interactiva e telepresencial) e cunha oferta especializada
na empresa, tec.noloxia e emprendemento.
• Un dos retos do SUG é a mellora da empregabilidade dos seus estudantes. A UIE
pretende servir aos intereses de Galicia proporcionando un modelo de referencia
internacional en innovación, tecnoloxia, enfoque empresarial, excelencia
académica e carácter internacional.
• Forte impacto económico, mediante a adopción de medidas para a retención de
9studantes galegos que opten pola universidade privada, para a atracción de
estudantes doutras comunidades e paises, a xeración de riqueza polo número de
estudantes que atraerá e o aumento de taxa de actividade emprendedora en
Galicia (que actualmente está máis do 20% por debaixo da media nacional).
3- Estudo económico-financeiro.
A UIE, que se financiará integramente con recursos privados, nace como unha institución
privada de servizo público, cun modelo de xestión eficiente que permite garantir a
sustentabilidade e crecemento do proxecto e cuxos beneficios se reinvertirán
completamente na institución.
Os seus promotores elaboraron as previsións de custos e ingresos tomando en
consideración a experiencia acumulada nos 30 anos de existencia da escota de negocios
•1, en particular, nos derradeiros 8 nos como centro adscrito á Universidade de Vigo.
3.1- Custos da UIE
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:-.\ sequinte táboa elaborada en base á información incluida no informe preceptivo
.:Tesentado por Afundación dentro do expediente da solicitude de recoñecemento
i 3 UIE. detalla os custos da UlE, por área de actividade e tipoloxia, previstos para
.3 seis prureiros anos de actividade:
7 "::nna 1: Cintos previstos por típoloxi e inilaiidade
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Cus/os docentes: considerase que a dedicación a tempo completo do profesorado é de
450 h./ano, do profesorado a tempo parcial é de 300 h./ano e a dedicación de cargos
3cadémicos é de 120 h./ano máximo. Faise a estimación do número de profesorado en
r-elación aos créditos de grao e master para determinar o total de horas de docencia anual
e toman como base o custo retributivo do profesorado titular en IESIDE e de profesores
externos por servicios docentes (incorporados os gastos de desprazamento e suplidos), o
que que resulta una cantidade de 142-151€ custo/hora estimado de primeiro/sexto ano,
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que extrapolado ao custo total docente resultaría 2.5M. primeiro ano/ 4,3 M.sexto ano.
l''utros custos asociados a docencia:
•

Gasto en material docente: entrega de documentación, equipos informáticos,
equipos de proxección, papelería, etc. Estimase nun 4% 3nual dos ingresos por
natrículas.
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•

Laboratorios de investigación: corresponde ó arrendamento de equipos para
laboratorio.

•

Gastos por visitas a empresas, outdoor training, actividades extracurriculares e
programa de mentoring: estimado nun 1,25% anual dos ingresos totais.

Politice de bolsas. Tómese en consideración o expediente académico do estudantado e as
circunstancias persoais e familiares, coa previsión de destinar, no caso de houber
solicitantes que cumpran as condicións requeridas, o 15% dos ingresos totais obtidos
anualmente o que poderle beneficiar ao 25% do estudantado.
Cust9 de captación de estudantado: gasto en marketing (pasa do 7% ao 6%) e axentes
nacionais en intemacionais (pasa do 3% ao 2%), decrecente anualmente sobre total de
í ngresos.
Dirección académica. Custo correspondente ao reitor e secretario xeral como cargos
estatutarios, 2 vicerreitores (un académico e un económico), 1 coordinador xeral, 3
coordinadores de área e 8 responsables de programas e/ou áreas.
Persoal de administración e servicios JPAS). Para manter a ratio de 1/54 por estudante,
prevese un aumento de PAS de 19 a 28 de 1° a 6° ano e un custo de 31 mil E/ano cun
aumento por ano dun 2%.
Actividades extracurricularel: deportivas, culturais e de responsabilidade social.
Biblioteca e actividades de investigasión: mantemento de bibliotecas, gastos para impartir
docencia e desenvolvemento de proxectos de investigación, gastos de xestión e
administración da unidade e gastos de difusión da actividade investigadora, asistencia a
congresos e xomadas, publicidade e difusión de artigos e revistas, etc: estimase nun 5%
anual dos ingresos totais.
Cu-to de mnntemento: Gastos de mantemento tecnoióxico, infraestrutura e equipos,
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gastos en enerxia, electricidades e auga, gasto en mantemento de edificios e mcbilario.
flversions: co iin de garantir o bo funcionamento e continuidade da actívidade universitaria
Isinnse o 27 de xuño de 2019 un Convenio entre Abanca. Afundación e Fundación
Universidad tntercontinental de la Empresa — titular da IJIE -) no que se recoilen ca
Tunijamentos nos que se gaseará o iloberno, funcionamento e iináncinciarnento da RAE
11 ISación is aportacions dos inmobles que Afundación cederá á li1E, sen necesidade de
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facer novas inversións. No obstante, destinarase 200 mil € anuais os dous primeiros anos
para a adquisición de dispositivos tecnolóxicos e mobiliario. Nos seguintes prevese a
realización de novas inversións.
3.2- Financiamento da U1E
Durante os dous primeiros anos, a UIE oblería resultados negativos e non alcanzaría o
zeu punto de equilibrio ata o terceiro ano. Como resultado, a previsión é que o proxecto
precise aproximadamente 2,2 millóns de euros para ser financiado nos dous primeiros
anos de vida, que comezaria a recuperarse no terceiro ano e que se recuperarla
plenamente no sexto.
Na seguinte táboa incltiese a previsión anual de ingresos e aportacións en base as
necesidades de financiamento estimadas pola entidade promotora:
Táboa 2: Necesidades financeiras e fontes de financiamento

5111,,

quia

inve
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Na previsión de ingresos académicos por matrícula tomase en consideración as seguintes
premisas calculadas para os seis primeiros anos do proxecto: 60ECTS anuais a tempo
completo en 4 graos, 4 master e 2 doutoramentos oficiais e titulas propios. Utilizanse
hipóteses prudentes crecentes de incorporación de alumnado, considerando para graos un
máximo de 40 na rama da enxeiiaría e de 60 na rama de ciencias sociais e xurídicas: para
master considerase 30 alumnos por grupo e ano, un por cada campus; e 22 alumnos
anuals en programas de doutoramente. A taxa de abandono en graos oscilaría no primeiro
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lno entre o 20-2% e no terceiro entre 2%-5%. Os prezos aplicables corresponden á media
Jos aplicados polo resto das universidades privadas de España.
caso de que as necesidades de financiamiento (oran superiores, en virtude do convenio
mencionado entre Abanca, Afundación e

3

FUIE, Afundación aportará .á FUE un

•,- )(irno de 2,5 frillóns de euros, con caráctor non reintegrable, para garantir a costa en
.,:lrchte funconarnento da ME durinte os tres orimeiros anos. Ce ser superior o importe
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necesario, será facilitado por Abanca directamente ou mediante financiacion en óptimas
condicións. No caso de que non se poda levar a cabo esta opción, será Abanca a que
manterá e desenvolverá a UIE, garantindo de esta maneira a súa continuidade e o
financiamento integramente privado da mesma.

4- Metas e indicadores
As metas e indicadores básicos do proxecto da UIE incluidos na memoria presentada para
o seu recoliecemento, son os seguintes:
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Conclusión

Segundo o exposto, o recoftecemento da Universidad Intercontinental da Empresa, non
xeraría custo algún para o erario público nin tecla impacto económico, actual nin futuro,
non precisando de fondos orzamentarios públicos para o seu financiamento.
Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2019
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:Memoria xustificativa para o recoñecemento da "Universidad intercontinental
de la Empresa"
O Estatuto de Autonomía da Comunidad° Autónoma de Galicia aprobado pola Lei orgánica
1/1981, asumiu, no seu artigo 31, a competencia plena sobre a regulación e administración do
cnsino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das
súas competencias, sen prexuizo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas
que, conforme artigo 81.1 desta o desenvolvan, das facultades que He atribúe ao Estado o punto
30 do número 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección prevista para o seu
cumprímento e garantía.
Ademais das formalidades contidas na Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de
universidades(LOU) modificada por lei orgánica 4/2007 do 12 de abril, de universidades e no
Real Decreto 420/2015, do 29 de malo, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación
de universidades e centros universitarios, sucesivas disposicións normativas aprobadas no
Parlamento de Galicia foron configurando a ordenación do sistema universitario de Galicia ata a
actual e vixente Lei 6/2013, do 13 de xuño, na que no seu preámbulo reflicte as estruturas que
poderán integrar as universidades e fixa os criterios para a creación e implantación de novas
titulacions e centros, tendo en corita principios de descentralización e equilibrio territorial.
En particular co antedito o artigo 3 desta norma establece que "O Sistema universitario de Galicia
astá integrado pote Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a
Universidade de Vigo e, se for o caso, por aqueloutras que sexan creadas ou recoñecidas por lei
do Parlamento de Galicia." Neste senso o capítulo segundo do título primeiro (art.12 e ss)
ocupase

da creación e recoñecemento de universidades e centros, nos que se deleitan os

requisitos xerais básicos e específicos de creación dunha nova universidade.
tleste contexto o pasado 4 de outubro de 2018 tivo entrada na sede electrónica da Xunta de
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(3alicía, a documentación correspondente á proposta de recoñecemento da 'Universidad
'ntercontinental de la Empresa" (en adiante UlE), premovida pala Fundación Galicia Obra Social
m adiante Afundación)

,-;urante todo este temo°, a documentación inicialmente presentada foi obxecto análise polo
Jeoartamento con competencia en materia universitaria. durante, o cal reouiriuse á anidado
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promotora aclaracións e presentación de nava documentación co tempo que, en cumprimento do
establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas, pretendeuse mediante a publicación no portal de transparencia da
Xunta de Galicia, incrementar a participación da cidadania co fin de recabar opinións, con carácter
previo co inicio do procedemento de elaboración do anteproxecto de lel de creación ou
ecoñecemento dunha universidade.
A proposta presentadas axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da leí
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Respeetn cine prinripine de neresídade efiencia, futura lei Reráda íntereRe veral xa que ea
;•ecoñecerriento desta nava universidade ampliase a oferta formativa no eido da educación
universitaria galega. Os fins perseguidos quedan recollidos co tongo da memoria,
materializándose nunha leí como instrumento axeitado para garantir a consecución dos ditos fina.
En Mude do principio de proporcionalidade, a iniciativa contén a regulación imprescindible para o
recoñecemento dunha universidade privada. Co obxecto de garantir o principio de seguridade
mridica, esta lei é coherente co resto do ordenamento xurictico. Por outra banda, en aplicación do
principio de eficiencia, a iniciativa lexislativa non introduce cargas administrativas. Finalmente,
constatouse por parte dos departamentos competentes a ausencia de repercusións ou efectos
sobre o gasto público.
Seguindo o tia destas disposicións, analizarase o grao de cumprimento de cada un dos requisitos
establecidos na Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, nos artigos 13 e 14
da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do SUG, así como no establecido no RD 420/20015, do 29 de malo,
de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros
universitarios:
e) Proposta de creación da universidade. Acreditación da personalidade dos promotores
- Afundación a través do seu padreado (representado por MANCA, os concellos de A Coruña,
Ferro', Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, as cetro deputacións provinciais de Galicia, o
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Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia e o cedro de persoal da anudado) a ao obxecto de dar
continuidade co desenvolvemento dun dos seus fins principais, como é a educación en todos os
niveis ecorda, en acta da sesión do padreado do pasado 26 do xuño de 2018, a proposta do
creación dunha universidade privada, a 1JI que se configura como unha institución privada de
94iticación superior, de servizo público, con forte orientación internacional, especializada no
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ámbito da empresa. Nace como un proxecto de res ponsabilidade social corporativa e
institucional, orientado á creación de valor económico, social e cultural para Galicia.
- ¡leste sentido o padroado, co fin de dotar de personalidade xurídica propia á universidade e
plena autonomía de actuación de dirección e xestión e económico financeiro, acorda a
creación dunha nova fundación, que se denomina 'Fundación para 1.11E" de configuración non
lucrativa e fins xerais, que contribuiran ao desenvolvemento da actividade académica de
interese social institucional ao servizo da sociedade.
A constitución efectiva da universidade supeditarase á verificación administrativa do
recoñecemento dos requisitos establecidos cola lexislación vixente. Así en cumprimento art. 2.1 e
3d. 5 Leí Orgánica 6/2001:
- A presentación desta prcposta concorda coa posibilidade constitucional recollida no artigo
27.6 de permitir a unha persoa xurídica, dentro dos principios constitucionais e con
sometemento á normativa de desenvolvemento en vigor ditada polo Estado e odas CCAA,
a creación dunha universidade privada.
- Por obrigación legal diferenciase a personalidade xuridica dos promotores da universidade
e a da propia universidade privada. Así a UIE ten a súa propia personalidade xurídica,
diferente á dos seus promotores ou titulares.
- Permite a loi calquera forma xurídica admitida en dereito e, polo tanto, é valido a
personalidade xuridica de natureza fundacional, fundación que se materializará durante o
proceso de recoñecemento da UIE e na autorización de inicio de actividades pala Xunta de

'3) Características mais destacadas da proposta presentada
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- A constitución desta institución contigutarase como a primeira univorsidade privada do noroeste
;:ieninsular especializada na empresa, a tecnoloxia e o emprendemento.
- ;t'urdirá da transformación dun centro universitario 9 escota de negocios denominada !EME
3

:dscrito á universdade da ti VIGO deride o curso 2010i2011. A escota de negocios manterá
•:anudada.
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-Un novo modelo administrativo-académico innovador e van gardista adaptado á lexislación
española, sincronizado con Bolonia no ámbito europeo e co proceso de educación presencial e a
distancia de Estados Unidos, cuxo centro será a empresa e todas as súas múltiples
combinacións.
- Internacionalización en todas as dimensións: contidos, profesores, estudantes e alianzas
estratéxicas con institucións de diferentes ámbitos, especialmente universidades de Europa,
estados Unidos, Canadá e América Latina, campus multilingüe e multinacional.
- Alta especialización, con prioridade na formación de pos grao en todos os ámbitos da empresa,
a ciencia e a tecnoloxla aplicada á empresa e o emprendemento e a innovación de procesos.
- Modelo baseado na excelencia e na xeración de coñecemento e non nun status
socioeconómico: unha formación de elite para todos os estratos sociais que permite o acceso
a estudantes sen capacidade económica, pero academicamente excelentes, cun elevado número
bolsas de traban° e créditos educativos e con tarifas non superiores á media de institucións
Jaucativas comparables.
•Forte vinculación e cooperación coas empresas a as universidades públicas ga/egas, coa
posibilidade de desenvolver programas conxuntos e sen entrar en competencia.
-Unha institución privada, de servizo público, que carece de ánimo de lucro e co xestión
eficiente para faceta sustentable e posibilitar o investimento na mellora da calidade.
- Dous Campus combinado con instalacións na Coruña e Vigo onda actualmente ten as súas
sedes IESIDE das infraestruturas e centros de recursos para o ensino e a aprendizaxe.
Xustificación de oportunidade para a comunidade autónoma:
O SUG o cernporien tres universidades públicas e 7 campus universitarios.
Compiementariase coa autorización dun'na universidade de carácter privado e con programa
1.1e encino mixta-blended (que permite formación online interactiva e leleprnencial) e cunlia
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oferta especializada na empresa, tecnoloxía e o emprendemento.
Un dos ietos do sistema tinivasitano gaiego á a meiloia da empregabitidade dos seus
9studantes.

Este proxecto ten 3 intención de servir aos intereses da Galicia achegando un
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modelo de referencia internacional en innovación, tecnoloxía, enfoque empresarial,
excelencia académica e carácter internacional.
O establecemento deste proxecto universitario en Galicia colabora no incremento do impulso
o económico da comunidade, mediante a adopción de medidas para a retención de
alumnado galego que opte pola universidade privada 01.I para a atracción de estudantes
doutras comunidades e países,o que repercutirá no incremento de alumnado nesta
comunidade autónoma e ao mesmo tempo o aumento da taxa de actividade emprendedora
en Galicia ( que na actualidade sitúese máis dun 20% por baixo da media nacional).

c) Metodoloxia administrativa- académica
- Modelo universitario diferencial xa que contará cunha estrutura horizontal baseada en
programas e proxectos.
- Esta flexibilidade de estrutura permitirá dinamizar a creación de novos programas e titulacións,
interdisciplinares vinculados directamente coa empresa ou outras entidades de economía social.
- O calendario académico: semestres académicos lectivos de 15 semanas, que suman 45
semanas en 3 semestres académicos. O estudante pode ingresar na universidade no outono,
invemo ou verán, o que facilita compaxinar o estudo con prácticas no tecido empresarial.
- Graos de 240 ECTS a cursar en 8 semestres e master de 60/90 ECTS a cursar en 2/3
semestres.
- A universidade non pecha en ningunha época do ano, o que permite a mobilidade de
Istudantes con relación a outros continentes (con períodos de verán non coincidentes cos nosos).
- Programa titorial ao estilo anglosaxón (mentores)
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- Formalización dun contrato de ensino-aprendizaxe co estudantado.
• Plysibilidade de obtención de certificacións prcifesionais internacionais (CA1A,C1A,CFA,EFA,
.„

'EFP, FRM, 1111., PhIP)
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-Transparencia: mediante a exposición na páxina web de todos os (raballos de grao e posgrao
Os casos de plaxio sancionaranse coa expulsión automática do estudantado e a retirada do seu
titulo, no seu caso.

d) Metodoloxía educativa
Cesenvolvemento dun modelo educativo diferencial, internacional e bilingüe:
- Formación presencial baseada en estudo de casos. cun equilibrio entre a práctica 14

tenria

- Formación online interactiva e telepresencial. Programas mixtos ( blended).
- 3ilingülsmo progresivo que permiten impartir as materias dos últimos semestres académicos
completamente en inglés, asl como realizar estancias no estranxeiro e obter titulacións oficials
internacionais.
- Inclusión de maneira transversal en toda a actividade académica da formación para o
emprendemento,
- Modelo de internacionalización:
•

a medio prazo pretende crear campus universitarios en EEUU e Portugal

•

definición de programas intemacionais cursados en campus de Galicia e no estranxeiro,
co obxecto de atraer estudantes estranxeiros e españois

•

aconios para a realización de intercambios entre estudantes

•

contará coa acreditación internacional da Association lo Advance Collegiate Schools of
ausiness (AACS8)

- liso intensivo da tecnotoxia, tanto na propia aula, dotada co sistemas de videoconferencia
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nteractivos, como no campus virtual.
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e) Organización académica
- Sistema baseado en créditos ECTS (europeos) e GPA (EE.UU.) e en módulos de aprendizaxe
personalizados para a creación de diferentes itinerarios formativos, a partir de contidos comtins
das áreas medulares e outros específicos do itinerario.
- A actividade académica organizarase en áreas académicas de coriecemento, entendidas
como unidades estruturais que organizan as ensinanzas conducentes á obtención de títulos de
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional e títulos propios, de conformidade coa
lexislación vixente.
- O profesorado integrarase nas áreas académícas, favorecendo a existencia de equipos docentes
interdiscipiinares, co obxecto de poder abordar (con visión multidisciplinar) programas docentes
ou programas de investigación.
- Cada área académica deberá preparar unha oferta docente estruturada en programas e
fomentar a actividade investigadora por medio de programas e estudos de posgrao e
doutoramento.
- Compromiso do profesorado: para manter o nivel de excelencia educativa aplicarase o
seguinte modelo:
• O profesorado comprometerase a colaborar tanto coa institución como con fine sociais.
• O esquema retributivo potencia a maximiz ación do tempo do profesor e a súa eficiencia.
• Ao non existir especialización ou separación departamental, potenciarase a ocupación do
profesorado ao long° de todo o periodo, so poder rotar entre programas.
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I') Formación e actividades de 1+0+1
UIE spoiará coa súa actividade académica o desenvolvemento de organizacions innovadoras,
'todo tanto das actividades de I f0+i propias como das dos :setas grupos de interese Para iso

. caoulsará, en colaboración co Centro de Innovación e Tecnoloxia de ABANCA (CITA), a creación
2

novas empresas de base tecnolóxica ( NEBT). rodo

- o.
:S
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"Apolo e acompañamento ao investigador no proceso de transferencia de coñecemento á
sociedade e á empresa incluíndo as actividades de emprendemento, para desta forma
contribuir de forma directa á l+0.1-i dos nosos grupos de interese.
•

Promoción para que

a

investigación desenvolta na institución colabore ao

desenvolvemento práctico da sociedade.
•

Procura da internacionalización de todas as etapas do proceso de 1-4-D+1 apoiando o
desenvolvemento do Espazo Europeo de Investigación ( EEI).
Procura

da plana colaboración coas organizacións ernpiesariai.s ell 1+0+i iravés da

OTRI (Oficina de Transferencia dos Resultados da Investigación) mediante, entre Quillas,
a creación de dústeres, tiñas de investigación comúns, paneis, etc."
Cumprimento do art.6.2b) do RO 420/2015, Titulo VIII da LOU, art.13 b) da Leí 6/2013 e RO
99/2011 do 28 de xaneiro pote que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento:
No documento remitido especificanse detalladamente os requisitos da investigación en
forma de produción científica por investigador, impacto das publicacións, recursos xerados,
transferencia de coñecemento e outros indicadores.
Establécense mecanismos de colaboración coa comunidade científica, mediante a
organización de congresos, talleres, seminarios.., e de colaboración con outros centros da
investigación públicos e privados e especialmente na busca de agrupacións estratéxicas
(mediante obxectivos conxuntos) con outras universidades e institucións: organismos
públicos de investigación, institutos universitarios de investigación, centros tecnolóxicos,
parques científicos e tecnolóxicos e outras entidades relacionadas.
O Plan con horizonte temporal e por períodos de 3 anos, inclúe os recursos humanos,
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meterás, organizativos e reiacionales necesarios.
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g) Cooperación coas universidades públicas galegas e vinculación e colaboración co
tecido empresarial.
- A oferta formativa pretende ser complementaria á oferta actual existente no SUG, descartando a
idea de ser competitiva coas outras universidades.
- Pretendese crear unha estrutura de colaboración co SUG para a formación especializada e co
5n de desenvolver conxuntamente programas interdisciplinares de master, programas de
doutoramento ou proxectos de investigación, facendo valer os recursos humanos e tecnolóxicos
de cada institución
- Aposta por unha forte vinculación e colaboración coas empresas, en tres ámbitos:
•

Como parte do proceso educativo (prácticas, intercambios, etc.).

•

Desenvolvendo servizos de consultaría xerencial e liderazgo para empresas.

•

Incorporando á UIE formadores vinculados activamente á empresa.

Cumprimento do art.13g) Lei 6/2011:
Trátese dunha oferta innovadora e especializada na empresa, a tecnoloxía e o
amprendemento e non coincidente coas titulacións ofertadas no SUG, o que se valora
especialmente pala súa aposta as novas ramas xurdidas no ámbito científico e
consecuentemente ligadas ás novas necesidades profesionais de futuro.
Esta oferta innovadora posibilitará ao estudante galego abrir a súa capacidade de elección.
de modo que os que asi o desen non terian a necesidade de desprazarse fora do territorio
da comunidade autónoma.
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;1) órganos de gobemo e organización
- (5rganas de goberno unipersoais: redor-presidente, vice.rreitores e secretario xeral
i.rganos de goPerno colexiados: eedreado, comisión permanente e consello reitor
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- Defensor universitario, PU, PAS, estudantado e comisión de participación como órgano de
máxima representación da comunidade universitaria
Cumprimento do art.27 da LOU e art.14 b) da tel 6/2011:
Acompañase o borrador de Normas de Organización e Funcionamento, que entrarán en
vigor o día da súa publicación no DOG, no que se especifican os órganos de gobemo e
representación, o procedemento de designación e remoción, ao tempo que garante que as
deoisións de natureza estritamente académica se adopten por órganos nos que o persoal
docente e investigador teña a representación maioritaria.
Os órganos unipersoais ten idéntica denominación á establecida para as universidades
privadas.
Garante o principio de liberdade de cátedra, investigación e o de estudo.

i) Oferta formativa
Co fin de formar futuros profesionais con pensamento innovador nos ámbitos da estratexia e
xestión empresarial, en economía dixital, en tecnoloxía aplicada á empresa, en innovación
empresarial e análise de datos, pretende impartir as seguintes titulacións encadradas nas ramas
de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaria e Arquitectura:
Rama en Ciencias Sociais e Xurídicas
x

Grao en Administración e Dirección de Empresas

x

Grao en Negocios Díxitais e lntelixencia Empresarial

x

Master Universitario en Administración e Dirección de Empresas (MBA)
Master Universitario en Cereito Empresarial e Economía Dixital
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Master Universitario en Neuromarketing e Comportamento do Consumidor
Prngrama de doutoramento en Economía e Empresa

Rama en Enxeñaria e Arqulectura
,r

17:rao en Enxeliaria en Sistemas da Información e Cibarsequridade
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x

Grao en Enxeñaría Empresarial e Emprendemento Tecnolóxico
Máster Universitario en Enxeñaría de Datos e lntelixencia de Negocios

x

Programa de doutoramento en Data Science e Sistemas de Información

Estas titulacións impartiranse no "Instituto Universitario de Administración de Empresas e Dereito",
"Instituto Universitario de Enxeñaría e Tecnoloxia Empresarial" e "Instituto Universitario de
Investigación".
Esta formación complementarase con titulacións propias non oficiais que se impartirán en 1E30E.
Curnprimento art.13 a), g) e h) Leí 6/2013 e art. 6.1 e 2a) do RD420/2015
A oferta de títulos proposta (4 graos, 4 máster e 2 doutorados e 2 ramas de coñecemento)
supera os mínimos establecidos pola normativa estatal e autonómica: 8 títulos de carácter
oficial e validez en todo o territorio nacional dos cales 4 sexan graos e a lo menos 2
doutorados, e distribuidos en dúas ramas de corlecemento.
Na memoria especificase a relación de titulacións, a previsión do número total de prazas
universitarias que pretenden ofertarse curso a curso, o curso académico nos que dará
comenzo as referidas actividades, o calendario para a implantación completa das
ensinanzas e a posta en funcionamento dos correspondentes centros, así como os medios
cos que canta para o seu desenvoivemento.
Debido á alta especialización das titulacións ofertadas, non se observa reiteración coas
titulacións preexistentes no SUG.
O Grao en ADE e o Máster en Administración e Dirección de Empresas (NABA), como
titulacións existentes na comunidade Galega dende hai mais de 20 anos e impartidas no
actual 1E510E, seguirán impartidose baixo o paraugas da nova personalidade xurídica, o
que permite garantir a continuidade destes estudos unha vez que se materialice o proceso
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..le desadscrición da actual vinculación á Universidade de Vigo.
Asemade recollese o compromiso de garantir o axeitado desenvolvemento das ensinanzas
•;ue iniciasen os estudantes ata a súa finalización, arbitrando as medidas oportunas para
que podan remátalas en condicions axeitadas.
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Secretaría Xeral de Universidades
Valorarase positivamente a intención manifesta de colaboración coa universidade pública
para a formación especializada e investigación coa posibilidade de desenvolver
conxuntamente programas interdisciplinares.

k) Cronograma de implantación
Está prevista a impartición no curso 2021/2022 do primeiro curso académico, de todas as
titulacións oficiais, en ambos campus de Vigo e Coruña.
A implantación efectiva destas titulacións requirirá ó previo recoñecemento mediante Leí aprobada
no Parlamento de Galicia así como á autorización mediante Decreto do inicio de actividades.

1) Recursos humanos

- Contemplase criterios de selección, plan de seguimento e plan de formación, así como un plan
de avaliación do profesorado co fin de actualizar os coñecementos e aumentar as habilidades
- Así mesmo garantirase a liberdade de cátedra e investigación do profesorado, nos termos
establecidos na lexislación vixente.
Previsións do número de profesores a teinpo completo por área. Grao: inicio con 16 nos
semestres 1 e 2 ata alcanzar 46 en 70 semestre. Másters oficiais: 10 profesores a tempo
completo.
- No grao impartirán un 50% de doutores, no Máster o 70% serán doutores e nos cursos de
dcutoramento o 100%. Polo menos o 60% dos profesores doutores estarán acreditados pote
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Secretaria Xeral de Universidades
Dúas premisas a ter en conta na selección do persoal:
-O uso das tecnoloxias da información en procesos administrativos favorece a optimización de
recursos.
- Externalizarase as funcións non académicas: como mantemento, limpeza...
Actualmente IESIDE canta con 16 persoas de administración e servizos, cifra que se duplicará
nos primeiros 4 anos.
Cumprimento do art.13 d), e) Leí 6/2013, art.7 RD 420/2015):
Non obstante o anterior, a acreditación dos requisitos establecidos neste apartado deberá
documentarse aportando a prantilla de persoal no acto de autorización de inicio da
actividade, momento no que se comprobará que o profesorado non sexa funcionario de
carpo docente universitario en situación de activo e destino nunha universidade pública.

n) Garantía de continuidade: Convenio entre ABANCA Corporación Bancaria, S.A., a
Fundación Obra Social e a Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa (en
constitución)
Afundación financiará con un máximo 2,5 millóns non reintegrable para garantir a posta en
marcha e funcionamento da U1E durante os tres primeiros anos. O excedente, de se lo caso,
facilitaralo Abanca directamente ou mediante financiación en óptimas condicións. No caso de non
se poder levar a cabo esta opción, será Abanca a que manterá e desenvolverá a U1E e
compensará a Afundación o valor dos inmobles cedidos segundo taxación por experto
'ndependente.
FU1E comprometese, nos 10 seguintes ao inicio da actividade, a destinar parte do excedente
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.-:btido á realización de obras sociais en colaboración co Afundación.

-./i.7.;to todo o anterior, e unna vez considerada a totnlidade da documentación aportada
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Secretaria Xeral de Universidades
de 2018, este departamento con competencias en materia universitaria considera que se cobren
todos os extremos previstos para o seu recoriecemento e cumpre coas esixencias legais
establecidas na normativa estatal e autonómica, polo que se inician os trámites da furura lei de
recoñecemento na comunidade autónoma de Galicia da U1E como universidade privada, de
zervizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co desenvolvemento sostible da sociedade,
da cultura e da economía galega.
Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2019
O secretario xeral de linilersidades
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Remitido a estudo o anteproxecto de lei, tramitado pola Secretaría Xeral de
Universidades, de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa'', con sede na Comunidade Autónoma de Galicia, este
Servizo Técnico Xuridico
INFORMA:
1.- 0 artigo 1 do Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Conselleria de Educación, Universidade e Formación Profesional
dispón que Ile corresponden a esta consellería as competencias e funcións en materia
de planificación, regulación e administración do ensino regrado en toda a súa
extensión, niveis, graos, modalidades e especialidades, e a coordinación do sistema
universitario, de conformidade co establecido na Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
pola que se aproba o Estatuto de autonomía de Galicia, nas leis orgánicas reguladoras
do sistema educativo español e demais normativa que sexa de aplicación.
2.- A Lei orgánica 612001, do 21 de decembro. de universidades, regula no seu título I
a natureza, creación. recoñecemento e réxime xurídico das universidades públicas e
privadas, establecendo para tal efecto as regras para a súa posta en marcha e
funcionamento. No seu artigo 4 establece que a creación de universidades públicas e o
recoñecemento das universidades privadas levarase a cabo por lei da asemblea
lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se establezan.
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O artigo 5 da citada lei determina que en virtude do establecido no apartado 6 do artigo
27 da Constitución, as persoas físicas ou xurídicas poderán crear universidades
privadas ou centros universitarios privados, dentro do respecto aos principios
constitucionais e con sometemento ao disposto nesa lei e nas normas que, no seu
desenvolvemento, diten o Estado e as comunidades autónomas no ámbito das súas
respectivas competencias.
O Real decreto 420/2015. do 29 de majo, de creación. recoñecemento, autorización e
acreditación de universidades e centros universitarios. ten por obxecto a regulación
básica dos requisitos de creación e recoñecemento de universidades e centros
universitarios públicos e privados, a adscrición de centros universitarios, a acreditación
institucional de todos os centros universitarios. o procedemento para a autorización do
Inicio das súas actividades en desenvolvemento do establecido na Lei orgánica de
liniversidades. así como a autorización de centros que impartan ensinanzas
conducentes á obtención de títulos estranxeiros.
2

>

.4

•'

1

•1
..1
...,
,•T,
'..1>

.‘ Lei O/2013. do 13 de >mijo. do Sistema universitario de Galicia. dispón no seu ¡mi:4o
3 que o Siaema universitario de Galicia está integrado pela Universidade da Conaia. a
1 :niversidade de Santino de Compostela e a Universidade lit: Vigo e. se for o caso. por
:2021
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aqueloutras que sexan creadas ou recoriecidas por leí do Parlamento de Galicia.
A devandita tel regula no capítulo II do seu Título 1 o procedemento para a creación e
o recoñecemento de universidades e recolle os requisitos xerais e específicos que
,Jeben cumprir as universidades privadas.
O Decreto 259/1994, do 29 de xullo, establece o procedemento para a creación e
recoñecemento de universidades, centros universitarios e autorizacións de estudos na
Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- A proxectadu lei ten por obxecto recoñecer a Universidad in.tereontinental de la
Empresa corno universidade privada do Sistema universitario de Galicia, para impartir
ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o
territorio nacional nas modalidades presencial e sentipresencial.
A universidade establecerase na Comunidade Autónoma de Galicia con sede en
Santiago de Compostela e os seus campus académicos na Coruña e Vigo.
Constan no expediente as memorias xustificativa e económica da Secretaria Xeral de
Universidades, do 5 de agosto de 2019.
En consecuencia. débese entender que o anteproxecto de tel cumpre os requisitos
esixidos para a sita tramitación.
Santiago de Compostela

eaa xunia.galicee
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FORMULARIO

SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN DE NORMATIVA EN TRAMITACIÓN
DATOS NECESARIOS PARA A PUBLICACIÓN
TÍTULO DA NORMATIVA

Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.
CORREO/S ELECTRÓNICO/S AOS QUE SE REMITIRÁN AS SUXESTIÓNS DOS CIDADÁNS (-•:orre,() da

lidade

suxestions.sxu@edu.xunta.es
PRAZOS
Data de inicio da tramitación

[19

07

Apertura do prazo de suxestións

1 10

2019

09

2019

Peche do prazo de suxestións

30

09

2019

QUEN TRAMITA
„ )t, entkiarp4 publica (11.3d tramita a floran:Pía)

Secretaría Xeral de Universidades
DEPARTAMENTO RESPONSABLE

O

O

A Presidencia da Xunta

O

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

,*x

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional

O

Consellería de Facenda

O

Consellería de Sanidade

O

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio

O

Consellería de Política Social

O

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

O

Consellería do Medio Rural

O

Consellería do Mar

OBXECTO DA NORMATIVA
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Recoñecer como universidade privada do Sistema universitario de Galicia, á Universidad
Intercontinental de la Empresa, para impartir ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional nas modalidades presencial e
semipresencial.
O proxecto regula aspectos relativos a estrurura e organización académica, inicio e
cesamento de actividades, requisitos de acceso do estudantado, garantía de actividade e
inspeccion e control por parte da comunidade autónoma, todo elo en cumprimento do
establecido no Real Decreto 420/2015, do 29 de malo, de creación, recoñecemento,
autorización e acreditación de universidades e centros universitarios , ditado en
desenvolvemento da Lei orgánica 6/2001, de Universidades, así como o previsto na Lei
6/2013, de 13 de xuño, do Sistema universistario de Galicia.

48486
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Modernita¿ión reenoldlefro

FORMA DE REMITIR AS SUXESTIÓNS
tiviars no formulario web)

Poderán ser presentadas cantas achegas/suxestións se estimen convenientes por vía
electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina.

RANGO DA NORMA
,;(•Ji-e.sponcia)
O Decreto

O Orde
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Reenviamos correo de onte (dentro do prazo) con suxestión cidadá á conta
correcta achegada esta mañá suxestions.sxu@edu.xunta.es
<javascript:void(window.oper('/webmail/imp/compose-dimp.php?to=suxestions.sxu
%40edu.xunta.es&popup= 1',",'width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));>

Saúdos

*Normativa en tramitación - Portal de Transparencia e Goberno aberto*
Área de Modernización das Administracións Públicas
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Xunta de Galicia
http://transparencia.xunta.gal <http://transparencia.xunta.gal/>
*Firma_289x59_4Kb*

*De:* Normativa en Tramitación - Portal Transparencia
*Enviado el:* lunes, 30 de septiembre de 2019 14:51
*Para:* suxestions@edu.xunta.es
*CC:* Normativa en Tramitación - Portal Transparencia
*Asunto:* RE: Normativa en tramitación: recibida unha nova suxestión

Bo día, reenviamos suxestión cidadán recibida para a normativa
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/
en-prazo-de-envio-de-suxestions/-/nt/0419/anteproxecto-lei-reconecemento-universidade-privadauniversidad-intercontinental
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S aúdos,

*Normativa en tramitación - Portal de Transparencia e Goberno aberto*
Área de Modernización das Administracións Públicas

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Xunta de Galicia

48488

http://transparencia.xunta.gal <http://transparencia.xunta.gal/>
*Firma_289x59_4Kb*

*De:* Sistema de avisos da Xunta de Galicia [mailto:nonresponder@xunta.gall
*Enviado el:* viernes, 27 de septiembre de 2019 17:48
*Para:* Normativa en Tramitación - Portal Transparencia
*Asunto:* Normativa en tramitación: recibida unha nova suxestión

Mensaxe enviada desde o portal https://transparencia.xunta.gal
<https://transparencia.xunta.gal/>
Comunicamoslle se recihiu unha nova suxestión cos seguintes datos:
*Título da norma:* Anteproxecto de lei de recoñecemento da universidade
privada Universidad Intercontinental de la Empresa con sede na
Comunidade Autónoma de Galicia
<https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/
en-prazo-de-envio-de-suxestions/-/nt/11c56a19-cd57-11e9-bbc3-001636c9f962/anteproxecto-leireconecemento-universidade-privada-universidad-intercontinental>
*Nome e apelidos:* ANTONIO LÓPEZ DÍAZ
*Entidade á que represento:* UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
*Enderezo:* Colexio San Xerome
*Código postal:* 15782
*Provincia:* A Coruña
*Concello:* Santiago de Compostela
*Teléfono:* 881811068
*Fax:*
*Email:* reitor@usc.gal
*Data suxestión:* 27/09/2019 17:47
*Texto suxestión:*
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Á vista do anteproxecto de lei de recoriecemento da universidade privada Universidad
Intercontinental de la Empresa con sede na Comunidade Autónoma de Galicia, que foi sometido a
exposición pública a través do portal de transparencia da Xunta de Galicia, e en aplicación do artigo
9 c) da lei Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

A Universidade de Santiago de Compostela, representada polo su Reitor, Antonio López Díaz, con
DNI 76.565.571C, presenta as seguintes SUXESTIÓNS, que foron avaladas por unanimidade polo
Consello de Gobemo reunido o día 27 de setembro de 2019.

3
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1.- Considérase que o anteproxecto exposto non dá cumprimento aos requirimentos da devandita
lei de transparencia na medida en que non están a disposición pública nin a memoria de creación da
Universidade privada nin os informes que se teñen elaborado sobre a mesma. Isto impide que se
poidan efectuar alegacións sobre o contido material da proposta que se descoñece. Entre outras
cuestións, impide que se poida valorar o cumprimento ou non dos requisitos establecidos para este
tipo de entidades na Lei Orgánica de Universidades e tamén na Lei Galega de Universidades. Xa
que logo reservámonos o noso parecer ata o momento en que se dispoña de tal información.

2.- Dende a USC entendemos que Galicia conta con tres universidades públicas que teñen
demostrado, de xeito máis ca notorio, capacidade para dar resposta ás necesidades formativas da
sociedade. No seu conxunto, e para este curso, as prazas de inicio de estudios ofertadas polas tres
universidades públicas excederon en 1.000 prazas ao número de alumnos que aprobaron nesta
última convocatoria as Probas de Acceso á Universidade. Por outra banda, e para atender a demanda
e a empregabilidade en determinadas titulacións, as Universidades veñen demandando un
incremento das prazas ofertadas, que poderían atender cos recursos que se dispoñen, sen que a
Administración autonómica se teña mostrado moi receptiva a tales demandas que mellorarían a
nosa oferta.

3.- Sorprende que nun contexto no que se ten afirmado que o sistema estaba pechado, polo menos
no número de prazas, obrigando a reducir as prazas ofertadas na mesma contía que as prazas de
nova oferta, poida resultar razoable e xustificada a creación dunha universidade privada, que sí
incrementaría o número de prazas ofertadas.

4.- Nestas circunstancias, o que procede é reiterar unha vez máis que cando se coñeza a memoria é
preciso analizar con todo o rigor o cumprimento ou non dos requisitos esixidos pola normativa e
tamén valorar en que medida a nova iniciativa complementa e mellora ou non o sistema
universitario galego, xuízo este esencial para a toma de posición sobre o mesmo.

5.- Dende a Universidade de Santiago, como integrantes do sistema público de ensino superior
galego, agardamos que a administración autonómica ofreza as garantías oportunas para protexer e
fortalecer este sistema deseñado por e para o país.
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Santiago de Compostela a 27 de setembro de 2019.
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Este correo é só informativo. Por favor non responda a el, xa que a
conta desde a que se enviou non está habilitada para recibir mensaxes.
Se necesita información adicional sobre esta notificación ou extravía
este correo, pode requirir unha copia das alegacións que se presentaron
para esta normativa escribindo a normativa.transparencia@xunta.gal.
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Xunta de Galicia
/A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos
adxuntos é privada e confidencial e está dirixida unicamente ao seu
destinatario. Se vostede non é o destinatario orixinal desta mensaxe,
por favor, elimíneo./
/La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos
adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su
destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje,
por favor elimínelo./
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/The information in this message and any attachments that may be
inrindpd with it, is priyatp apri confjriential and is directed
exclusively to the message's recipient. If you are not the original
recipient is message, please erase it./
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UNIVERS1DADk DA CORUÑA

ALEGACIONS DAS UNIVERSIDADES DE VIGO E DA CORUÑA AO
LEA DE, RECONECIIVIENTO DA (JNIVERSIDADE PRIVADA
ANTEPROXECTO
"UNIVERSR)AD INTERCONTINENTAL. DE 1...A EMPRESA"

A vista do anteproxecto de ei do recoñecemento da universidad° privada
Universidad Intercontinental do la Empresa sometido a exposición pública a través
do portal de transparencia da Xunta de Galicia, e en aplicación do artigo 9 G) da leí
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,
As Universidades de Vigo e A Coruña, representadas polos seus respectivos
Reitores Manuel Joaquín Reigosa Roger e Julio Ernesto Abalde Alonso, aos
efectos previstos no Migo 83 da Lei 39/2015, do 1 do outubro, de Róxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LPACAP),
formulan as seguintes

ALEGACIONS

1. Sobro o incumprimento das normas reguladoras ca transparencia e do
procedemento do elaboración de proxectos normativos
O sometemento do anteproxecto de lel ao trámite de información pública incumpre o
disposto na lexislación galega de transparencia e bo goberno (Lei 1/2016) e de
organización e funcionamento da Administración Xeral o do sector público (Lei
41/2010).
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Con efecto, o artigo 9.c) da Leí de transparencia e bo goberno obriga ä Xunta a
publicar "A relación circunstanciada e motivada dos procedemontos de elaboración
de ante proxectos de leí e de disposicións administrativas de carácter xeral que
estean en tramitación, a partir do momento en que se produza a aprobación do
antepmxecto, con indicación do son obxccto e estado de tramitación, así como a
posibilklacie que tañen as persoas de remitir suxestións e a forma do o facer'.
Esta previsión debe conectarse co disposto no artigo 41 da lei de organización e
funcionamiento consonte o cal, na denominada ''fase inicial" do procedemento de
elaboración de proxectos normativos e lego de indicar na súa alinea primeira que "a
elaboración da disposicións administrativas de carácter xeral será iniciada polo
centro directivo corrospondente, co acordo previo da persoa titular da consellaria",
acrecenta a na segunda que:
"O anteproxecto irá acompañado dos segundos documentos:
.1) Onha mamaria xustificativa sobre a stra legalidad°, o seu aceito e a stra
oportunidad°, así C01110 sobre as modificacions o inflOvacións que contén.
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b) (infla memoria económico-financeira que conteña a estlinación do cesto no que
poida dar lugar o, do ser o caso, a sea forma de financiamento.
e) O informe do soivizo ~Mico correspondento da consellaría na que se encadre o
centro directivo que tivese a iniciativa.
d) O anteproxecto tamón irá acompañado dunlia táboa de vixencias o dunha
cláusula ou disposición derrogatoria na que se enumeren expresamente as normas
de igual ce inferior rango que se pretende derrogarn.
Perón, na publicación deste anteproxecto de lei de creación dunha universidade
privada omitíronse todos eses documentos nos que alude o precepto que se ven de
transcribir. Podería entenderse a omisión respecto da memoria económicofinanceira (n7.3 medida en que o propio anteproxecto declara que a norma proposta
non terá impacto ningún nos gastos e ingresos públicos) mais non respecto do resto
dos documentos relacionados nese artigo 41.2 da Lei 41/2010, máxime cando na
propia exposición de motivos se afirma que "a proposta presentada conta co informe
favorábel de pertinencia socioeconómica do órgano competente en materia
universitaria". Ese informe, cando menos, debería ter sitio publicado acompañando
o texto do anteproxecto.
Neste sentido, chama a atención que a Exposición de Motivos do anteproxecto se
refira, ben que de forma sintética, ao cumprimento dos principios de boa regulación
contidos, con carácter básico, no artigo 129 LPACAP cando se descoñece
abertamente o disposto na lexislación galega de directa aplicación.
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Precisamente, en relación con estes principios de boa regulación, debe notarse que
Galicia xa conta con tres universidades públicas que terien demostrado, de xeito
máis ca notorio, capacidade para dar resposta ás necesidades formativas da
sociedade. No seu conxunto, e para este curso, as prazas de inicio de estudios
ofertadas polas tres universidades públicas excederon en 1.000 prazas no número
de alumnos que aprobaron nesta última convocatoria as Probas de Acceso á
Universidade. Por outra banda, e para atender a demanda e a empregabilidade en
determinadas titulacións, as Universidades verien demandando un incremento das
prazas ofertadas, que poderían atender cos recursos que se disponen, sen que a
Administración autonómica se toña mostrado moi receptiva a tales demandas que
mellorarían a nosa oferta.
Surprende que nun contexto no que se ten afirmado que o sistema estaba pechado,
polo menos no número de prazas, e so ()brilla ás universidades públicas a reducir
as prazas ofertadas na mesma contía que as prazas de nova oferta, poida resultar
razoábel e xustificada a creación dunna universidade privada, que si incrementaría o
número de plazas ofertadas.
2. Sobre a entidad° promotora da nova universidade privada
O nitiqo 1.2 do anteproxecto informa de que a proxectada nova universidade
''Jonstitúese como Fundación Universidad intercontinental de la Empresa, en
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adiante 121.11E, de interese galego o son ánimo de lucro". Perón, á falta de
documentación que acompañe o anteproxecto, a única referencia a quen sexan os
promotores é a que a se contén na exposición do motivos indicando que foi a a
entidade "Fundación Galicia Obra Social -- Afundación" quen solicitou o
recoriecernento da nava universidad() privada.
Mais se isto for así, levantaos° diversas cuestions que nin O anteproxecto nin
tampouco, por non existir, a documentación anexa permiten resolver. Indo por
partes:
- Se Afundación e a promotora da nova universidade falta a certificación do acordo
adoptado polo set" Padroado. 1.:eparese en que de acordo co artigo 14 dos
Estatutos desta fundación, ese órgano sería o competente para promover a
creación dunha nava universidade.
- Dado que a nava universidade pretende constituirse, pola súa vez, en fundación,
estamos (liante dun suposto do escisión da fundación promotora (Afundación) dos
regulados no artigo 43 da Lei 12/2006, de Fundación de Interese Galego (LFIG). A
escisión debe ser aprobada polo Padreado por medio do acordo motivado
comunicado ao Protectorado. N/bis, polas razóns xa indicadas, descoñócese, se
que existo, o contido dese acordo.
- O Protectorado, de confonnidade co artigo 47 LFIG, debe "velar polo cumprimento
adecuado dos fins fundacionais, de acordo coa vontade dos fundadores e tetado en
conta o interese xerar. Neste sentido, débese reparar en:
a) A creación dunha universidad° non se encontra entre os fins fundacionais de
"Afundación" (artigo 5 dos estatutos), que so aluden a() "fomento da educación en
todos os seas ti/veis' mais non ao exercicio ou prestación directa de servizos
educativos.
b) Tampouco se canta entre as actividades relacionadas no artigo 6 deses estatutos
que alude, en cambio, a "fomentar' ou "promovet» as actividades educativas
desenvolvidas por outros suxeitos (así, "potenciar a formación" ou o "financiamento
de cátedras específicas").
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Por todas estas razóns, o Protectorado exercido pola Xunta de Galicia a toar do
artigo 49 U:1G debe pronunciarse acerca do acordo de promoción dunha nava
universidad°, valorando tanto a legalidade do acordo corno a súa relación coa
escisión fundacional (artigo 48.1.h 1_,F10) non como o set' impacto o coinpatibilidade
co interese xeral.
3. Sobre a infracción do procedemento específico de elaboración do proxecto
do loi. de recofiecemento do 1.111iVeMidadOS privada regulado na leXiSlaCiÓn
universitaria
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Xunto co incumprimento das provisións reguladoras da elaboración de proxectos
normativos, o mteproxecto incumpre tamen o disposto na loxislación universitaria
estatal e autonómica de aplicación.
En concreto, o artigo 12 da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de
Galicia (LSUG), logo de establecer unha reserva formal de leí para o recoiíecemento
de universidades privadas, advirte que o tal recoñecemento está condicionado ao
cumprimento dos "requisitos básicos esixidos na Lei orgánica de universidades,
tiesta lei así corno nas disposicións wgulamontarias que se diten no sou
desenvolvemento".
Oeste modo, a LSUG remitese ao previsto nos artigos 4 e 5, 12 e 27 da Lei
Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (doravante, LOU) hen como
ao Real Decreto 420/2015, de 29 de majo, que a dosenvolve ¡leste punto. De
conformidad° con estas normas estatais de carácter básico, para o reconec,emento
—non para a autorización da súa posta en funcionamento — dunha uníversidade
privada, esta debe reunir os requirimentos estabelecidos no artigo 4 do RE)
420/2015:
"a) Dispor cimba oferta académica mínima de titulacións oficiais
I)) Contar cunha programación investigadora adecuada.
e) Dispar de persoal docente e investigador en número suficiente e coa adecuada
cualificación.
cl) Dispar de instalacións, medios e recursos adecuados para o cumprimento das
súas funcións.
e) Contar cunha organización o estrutura adecuada.
O Garantir a prestación do sorvizo, así como o mantomento das suas actividades
segundo o regulado polo artigo 9.
y) Garantir que os seus estatutos, réxime xurídico e normas de organización e
funcionamento sexan conformes co establecido na Lei orgánica 6/2001, do 21 do
decembro, na normativa da comunidad° autónoma respectiva e miste real decreto".
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De por paste, o artigo 13 da LSUG (relativos aos "Requisitos xerais para a creación
ou o recofiecemento dunha nova universidade no Sistema universitario cle Galicia")
desenvolve estas esixencias básicas, completándoas para as universidades
privadas coas dispostas no set] artigo 14.
A estes requirimentos hai que somar nítida o de non estaren os seus promotores
incursos na prohibición establecida no artigo 5 LOU, isto é, non taren sido
-;ancionados con carácter firme poia comisión de infraccions graves en materia
académica ou profesional.
Na análise do anteoroxecto sequirase, en aras duniTa maior clareza expositiva, a
oído dese artiqo 4 do RD 420/2015.
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a) Oferta académica mínima do titulacións oficiais
Do conformidad° co M
- igo 13.a) LSUG, as novas universidad°, sexan olas publicas
ou privadas, deberán contar co "desenvolvemonto de OnSil11117ZOS conducentes,
como mínimo, á obtención do cito títulos de carácter oficial e validez en todo o
territorio nacional, dos cales polo 177e110S cetro serán graos universitarios e dous
programas do doutoramento. A oferta das novas institucións abranquera, como
mínimo, dúos ramas de conecemento"
Acrecenta a letra g) dese mesmo precepto, que "O catálogo de titulacións ofertadas
deberá ser complementario e non reiterativo respecto das titulacións preexistentes e
consolidadas no SUG, e valoraras° especialmente a súa conexión con novas ramas
xurdidas no campo científico e con novas necesidades profesionais".
Alón do máis, o anteproxecto debería conter ou, cande menos ir acompañado, dun
do plan de desenvolvemento esixido polo artígo 6.2.a) do RD 420/2015: "Un plan de
desenvolvemento de titulacións por cada rama de cofiecemento que deberá
comprender; ao menos, a relación das titulacións, a previsión do número total de
prazas universitarias que se pretenden ofertar, curso a curso; o curso académico en
que darán cornozo as referidas actividades e o calendario para a implantación
completa das ensinanzas o a posta en funcionamento dos conospondentes centros,
así corno os medios con que se corito especificamente para o seu
desenvolvemento. Este plan deberá ser avaliado pola Axencia Nacional do
Avaliación da Calidad° e Acreditación (Maca) ou, se for o caso, polo órgano de
aval/ación externa da comunidad° autónoma en cuxo territorio se estableza a
tiniversidade".
O anteproxecto non permite valorar se a nova universidad° privada reúne ou non
estes requisitos ao non especificar cales son en concreto as titulacións oficiais
ofertadas. Semella, sí, cumplirse coa esixencia de que aquelas pertenzan a dúas
ramas de coñecemento diferentes — xuridico-social e enxeñaría e arquitectura —
mais todo fai sospeitar que lonxe de se tratar dunha oferta complementar da xa
existente no SUG vai reiterar titulacións xa existentes no actuais tres universidades
do sistema (dereito, administración de empresas, enxeñaría informática, etc.).
Sexo como for, a falta de indicación concreta das titulacións no anteproxecto e a
omisión de informes e memorias xa constitúen, de por si, un incumprimento do
disposto no normativa universitaria española e gaiega que impide, pola ausencia de
elementos de xuízo esenciais, a formulación de alegacións adecuadas,
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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b) Programación investigadora adecuada
A este respecto, a normativa de aplicación esixe, dentro dos requisitos para o
reconecemento de novas universidades, dúos condicións:
Dun lado, a documentación que os promotores deben presentar de conformidad°
Go previsto con carácter básico no artigo (3.2.b) do l'ID 420/2015: 9/nlia
prograninek511 plunianual da actividade investigadora nos aleas científicas que
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garden relación coas titula cións oficiais que integren a nova universidad°, o que
deberán contar, antro ataras, as estratexias para a incorporación de talento
científico, para a adquisición, uso elou construción do infraestruturas científicotécnicas, para a participación en proxoctos de investigación competitivos do ámbito
rexionaf, nacional e internacional, e para a colaboración co sector produtivo en
materia de 11-D-1-i, incluindo os indicadores que se establecerán na súa avaliación".
-Do outro a garantía de financiamento da actividade investigadora esixida pala
LSUG no seu artigo 14.1, letras c) e d) corno condición para o recoñe.cemento
dunha universidade privada:
"o) Achegar os ostudos económicos básicos que aseguren a viabilidad° financeira
entro outras partidas, as que aseguren o dosenvolvetnento
do proxecto,
da investigación, así corno as garantías do seu linanciamento.
d) Destinar a bolsas o axtidas ao estudo e á investigación a porcentaxe dos satis
recursos que se estableza desde a Xunta de Galicia. Na adxudicación destas
axudas temías& en conta non so o rendetnento académico do alumnado sofión
lamen as &ras con dicións socioeconómicas".
Pois ben, nin o texto do anteproxecto non tampouco, obviamente, os documentos
que (non) o • acompañan contoneo referencia ningunha a esta esixencia que a
normativa de aplicación establece corno condición para o recoñecemento — e non,
reiterase, a posta en funcionamento — dunha nova universidade privada.
Atén do máis, a única referencia que o anteproxecto realiza á actividade
investigadora é inexacta e incompatibel coa referida normativa universitaria. Con
efecto, di o artigo 2.2 do anteproxecto que "cada área académica (...) fomentará a
actividade investigadora por medio de programas e estudos do grao, master
universitario e programas de doutoramento", confundindo de forma inexplicábel, a
docencia coa investigación. De resto, esta confusión pode detectarse binen na
cualificación como "estrutums docentes" dos "institutos universitarios" — en vez dos
centros, facultades en escotas — en aberta contradición co establecido con carácter
básico nos artigos 7 a 10 LOU.
c) Dispor do porsoal docente o investigador en número suficiente e coa
adecuada cualificación
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O anteproxecto non contén previsión ningunha relativa a esta esixencia que é,
reiterase, condición para o recoñecemento da nava universidade privada.
Dispor de instalación, medios e recursos adecuados para o cumprimento
das súas funcións
O anteproxecto non contén previsión ningunha relativa a esta esixencia que e,
reitérase, condición para o recorIecemento da nava universidade privada.
Se o que se pretende é destinar a esta nava universidade privada recursos,
instalacións e medios procedentes de Afundación, OU sexi, da antiga obra social
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das caixas de aforro galegas, a Xunta de Galicia debería pronunciarse acerca do se
considera adecuado que ese patrimonio común do conxunto dos galegos e galegas
so destine a un negocio lucrativo que vai competir coas universidades públicas
galegas, encargadas da prestación do servizo público do ensino superior no noso
país.
o) Contar camba organización o ostrutura adecuada

De conformidad° ea artigo 12 LOU, a estrutura das universidades privadas
axustarase ao disposto liosa Leí para as universidades públicas, en concreto, nos
artigos 8 a 10 a teor dos cales as universidades deben organizarse en facultades e
escolas para a impartición dos títulos de grao, ben departamentos, institutos
universitarios de investigación e escolas de doutoramento para o ensino de posgrao
e a investigación.
Porén, t'ora de frases tnáis propias dun folleto de propaganda que dunha lei de
recoriecemento dunha nava universidad° (como esa de que a nava universidade
'integra (bus campus académicos, A Coruña e Vigo, que operan como sistema do
intercampus conectados en redel), o certo é que o artigo 2 dos anteproxecto,
dedicado á "estrutura e organización académica" contempla unha estrutura confusa

e contraria ao disposto na LOU: institutos universitarios como estruturas docentes
xunto cun "instituto universitano de investigación" e ningunna escala de
doutoramento. Tampouco se prevé a existencia de departamentos senón de de
"áreas académicas de coñecemento", encargadas tanto da docencia corro da
investigación.
Garantir a prestación do servizo, así corno o mantemento das súas
actividades segundo o regulado polo artigo 9.

Esta condición cumprese de forma suficiente co disposto nos artigos 3.2 e 5 do
anteproxecto.
g) Garantir que os seus estatutos, róxime xurídico o normas de organización o
funcionamento sexan conformes co establecido na Leí orgánica 6/2001, do 21
de decembro, na normativa da comunidade autónoma respectiva e neste real

decreto
O anteproxecto non contén referencia ningunha ao modelo de gobernanza da nova
universidade, desconecendo a regulación básica recollída no artigo 27 LOU.
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4. sobre a disposición transitoria primeira do anteproxecto
Derrogando do forma singular a regulación xeral da adscrición o desadscrición de
centros privados a unha universidade pública (artigo 23 l_SUG), a DT la do
anteproxecto garante a lí--z'SIDE o mantemento da súa adscrición Universidad() de
Vigo até o momento 011 que a Xunta autorice a entrada en funcionarnento da nova
universidade. De por si, esta previsión é incompatibel coa regulación básica da
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duración MáXiMEI dos procedementos administrativos ao non estabelecer duración
ningunha, deixando o procedemento do desadscrición indefinidamente aborto.
Adomais, de conformidad° coa xurisprudencia constitucional sobre as leis
singulares autoaplicativas (STC 203/2013), a regulación contida tiesta disposición
transitoria debe reputarse inconstitucional porque:
a) Invade materias tradicionalmente ocupadas polo executivo e non sometidas a
reserva de leí, constituíndo por tanto un exercicio anormal ou excepcional da
potestade lexislativa para o cal o anteproxecto non fornece motivación ningunha.
b) Non se indica cal podo a situación excepcional ou singular a que pode obedecer
esta derrogación singular en beneficio de IESIDE-Afundacion do róxime xeral da
desadscrición de centros privados a universidades públicas, nin consta que esto
tratamento singular potencialmente contrario co principio de igualdad° superase os
testes de razoabilidade o proporcionalidade esixidos pela doutrina do Tribunal
Constitucional.
Así as cousas, existe unha afectación negativa e inxustificada co dereito
fundamental á tutela xudicial efectiva do artigo 24.1 CE co substraer de forma
inxustificada da xurisdición contencioso-administrativa o control xudicial da decisión
de pospor a desadscrición de IESIDE até a autorización do entrada en
funcionamento da proxectada nava univorsidade.
S. Outras consideracións
Botase a faltar no anteproxecto disposicións relativas a garantir a presenza normal
da lingua galega no funcionamento da nova universidade, descoñecendo o disposto
no artigo 2.1.f) LSUG que fai da promoción da lingua galega un dos obxectivos e
. fins propios do Sistema Universitario de Galicia (SUG).
- Como garantía suplementar, debería establecerse que os inmóbeis en que a nova
universidad° se instale quedarán afectados co seu uso universitario por tempo
indefinido até que polo Consello da Xunta de Galicia sexa autorizado o cesamento
de actividades.
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- Debería esixirse ces promotores 011 a quen ostentar sobre eles un control ou
participación importante, declaración responsábel de non estaren incursos na
prohibición establecida no artigo 5 LOU.

Asdo.: Manuel Joaquín Roigosa Roger

Asclo.: Julio E. Abalde Alonso
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XUNTFI DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL
Secretaria Xeral de Universidades

Informe sobre as alegacións das universidades de Vigo e de A Coruña ao
Anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidade privada "Universidad
Intercontinental de la empresa"

A Secretaría Xeral de Universidades no exercicio das suas competencias e de acordo co
establecido no parágrafo 5 do artigo 41 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia (en adiante LOFAXGA), en relación co disposto no artigo 9 da Leí 1/2016, do
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno someteu a información pública o
Anteproxecto de Leí de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa". con sede na Comunidade Autónoma de Galicia
mediante a exposición pública no portal de transparencia desta consellería, durante un
periodo de quince dias hábiles comprendidos entre o 10 de setembro ata o 30 de
setembro de 2019.
Neste proceso foron recibidas 2 suxestións / alegacións.
En contestación as alegacións remitidas pola Universidade de Vigo e a Universidade
da Coruña, compre facer as seguintes apreciacións:

1.- Polo que respecta ao presunto incumprimento das normas reguladoras de
transparencia e de procedemento na elaboración de proxectos normativos.
O Capítulo II da LOFAXGA establece o procedemento a seguir para a elaboración
de disposicións administrativas de carácter xeral, é dicir establece as pautas de
actuación interna de la administración nestes casos. O apartado 5 do artigo 41
remite á leí de transparencia indicando expresamente que "se publicará, nos
termos previstos na normativa

,:)n materia de transparencia,

a

relación

circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de disposicions
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento no
que se produza a aprobación del anteproxecto, e indicará o seu obxecto e estado
de tramitación, así

C01110

la posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións

y a forma de [acolo".
Así, a web do Portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia. artella
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e determina todos os procedementos a dispor dos/as interesados/as. Entre outros
contemplase o dereito de acceso á información pública segundo o determinado no
artigo 26 " 0 procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa
presentación da correspondente solícitude...". Este dereito. a dispor de calquera
interesado, non foi exercido en ningún momento palas universidades de A Coruña e
Vigo.
A Secretaría Xeral de Universidades cumpriu estritamente coa confección e
redacción de todos e cada un dos documentos necesarios, reflectidos no apartado
3 do artigo 41 que culminaron coa publicidade do anteproxecto de leí. Polo tanto
as instítucións suxerintes tiveron a oportunidade de acceder a esta documentación
mediante o exercicio do seu dereito segundo o procedemento "solicitude de acceso
á información pública" contido no portal de transparencia da Xunta de Galicia.

2- Respecto da capacidade formativa das universidades.
En ningún caso dende esta Secretaría Xeral de Universidades, póñense en dúbida a
capacídade formativa das universidades do Sistema universitario de Galicia, pero debe
recordarse a legalidade vixente na presentación de propostas de iniciativa privada no
ámbito educativo, contemplada inicialmente no artigo 27 da Constitución Española que
recoñece a liberdade de ensino así como a liberdade das persoas físicas ou xurídicas
para crear centros docentes, dentro do respecto aos principios constitucionais; e na
normativa estatal e autonómica de universidades.

3- Respecto da demanda das universidades na oferta de prazas e do sistema
pechado.
A pretensión das universidades dun incremento nas prazas ofertadas para atender,
como se indica no escrito, á demanda e a empregabilidade de determinadas
titulacións, non supón necesariamente a mellora da oferta. Co fin de axustar a oferta
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a demanda, o criterio adoitado no ano en curso foi o determinado mediante a
Instrución do 20 de marzo de 2019 (documento que foi consensuado cos
representantes das tres universidades do SUG) de non ofertar aquelas prazas de
aqueles títulos que ao longo dos anos non foron demandados polo estudantado,
procedéndose ao reaxuste da oferta estruturai.
,
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No contexto actual activado a partir do Acordo asinado o 20 de marzo de 2017
entre a Conselleria de Educación, Uníversidade e Formación Profesional e as tres
universidades galegas para a definición dos principios reitores da planificación da
oferta académica universitaria, que culmínou na xuntanza do 30 de xullo de 2019,
amplíase o mapa de titulacións para o período 2017-2021 o que supón
previsiblemente a entrada no sistema de 18 títulos de grao novos sen que iso
supoña a retirada de cantídade equivalente de titulacións existentes e tampouco o
traspaso total de prazas procedente ao 100% de outras títulacións actualmente
ofertadas.

4- Sobre o contido da Disposición Transitoria primeira do anteproxecto
A vista das argumentacións descritas polas universidades en relación ao
procedemento de adscrición e/ou desadscrición de IESIDE á UVIGO eliminase a
redacción existente e proponse unhas nova co seguinte contído:
"No decreto de autorización de inicio de actividades da Universidad Intercontinental
de la Empresa, determinarase o inicio do cese de actividades do Instituto de
Educación Superior Intercontinental de la Empresa, adscrito á Universidade de
Vigo. Para iso, o promotor do centro deberá respectar o convenio de adscrición
asinados coa Universidade de Vigo o 23 de xullo de 2009, para a extinción das
ensinanzas, que en todo caso deberán garantir que o alumnado que iniciara os
seas estados neste centro podan finaliza/os se guindo un aproveitamento normal
dos mesmos nas condicións acordadas."

5- E o deber da Xunta de Galicia e en particular da consellería competente en materia
de universidades valorar, comprobar e velar polo cumprimento da totalidade dos
requisitos establecidos tanto na normativa estatal, nos seus artigos 4, 5. 12 e 27 da Lei
Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades como no establecido no Real
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Decreto 420/2015, do 29 de malo, que a desenvolve e na normativa autonómica
recollida na Leí 6/2013, do 13 de xurío, do Sistema Universitario de Galicia.
Polo tanto está fora de clúbida que a administración autonómica réxese de xeito
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requisitos legais a cumprir, e que no caso da comunidade autónoma de Galicia son
aínda mais estritos que os exixidos a nivel estatal
En consecuencia, terase en conta unha das achegas reseñadas neste escrito e no seu
caso as resultantes dos informes internos posteriores e da Conferencia General de
Política Universitaria. E debe lembrarse que, forma parte deste procedemento, o
sometemento do expediente de referencia ao informe preceptivo e non vinculante, do
Consello Galego de Universidades, do que forman parte como voqais unha ampla
representación das tres universidades galegas, encabezada polos reitores, estando
prevista unha próxima xuntanza, da que xa consta reseva de axenda, o vindeiro 9 de
decembro.

Asinado dixitalmente en Santiago de Compostela

O secretario xeral de Universidades

José Alberto Díez de Castro
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Informe sobre as suxestións da Universidade de Santiago de Compostela ao
Anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidade privada "Universidad
Intercontinental de la empresa"

A Secretaría Xeral de Universidades no exercicío das súas competencias e de acordo co
establecido no parágrafo 5 do artigo 41 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico
de Galicia (en adiante LOFAXGA), en relación co disposto no artigo 9 da Lei 1/2016, do
18 de xaneíro, de transparencia e bo goberno someteu a información pública o
Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunídade Autónoma de Galicia
mediante a exposición pública no portal de transparencia desta consellería, durante un
período de quince días hábiles comprendidos entre o 10 de setembro ata o 30 de
setembro de 2019.
Neste proceso foron recibidas 2 suxestións/ alegacións.
En contestación as suxestións remitidas pola súa universídade, que foron avaladas por
unanimidade no Consello de Goberno na sesión do pasado 27 de setembro, compre
facer as seguintes apreciacións:

1.- USC- Considerase que o anteproxecto exposto non dá cumprimento aos
requirimentos da devandita ¡el de transparencia na medida en que non están a
disposición pública nin a memoria de creación da Universidade privada nin os
informes que se terien elaborado sobre a inesma. lsto impide que se poidan
efectuar alegacións sobre o contido material da pro posta que se desconece.
Entre outras cuestións, impide que se poida valorar o cumprimento ou non dos
requisitos establecidos para este tipo de entidades na Lei Orgánica de
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Universidades e temen na Lei Galega de Universidades. Xa que logo
reseivámonos O noso parecer ata o momento en que se dispoña de tal
información.

O Capitulo II da LOFAXGA establece o procedemento a seguir para a elaboración
ie disposícións administrativas de carácter xeral, é dicir, establece as pautas de
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actuación interna de la administración nestes casos. O apartado 5 do artigo 41
remite á lei de transparencia indicando expresamente que "se publicará, nos
termos previstos na normativa en materia de transparencia, a relación
circunstanciada e motivada dos procedemen tos de elaboración de disposicións
administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento no
que se produza a aprobación del anteproxecto, e indicará o seu obxecto e estado
de tramitación, así como la posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións
y a forma de facelo".
Así, a web do Portal de Transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia,
artella e determina todos os procedementos a dispor dos/as interesados/as. Entre
outros contemplase o dereito de acceso á información pública segundo o
determinado no artigo 26 " 0 procedemento para o exercicio do dereito de acceso
iniciarase coa presentación da correspondente solicitude...". Este dereito, a dispor
de calquera interesado, non foi exercido en ningún momento pola universidade de
Santiago de Compostela, o que loxicamente impidelle facer valoracións sobre os
contidos e documentos que fosen elaborados ou recibidos pola administración para
a elaboración do anteproxecto publicado.

2.- USC- Dende a USC entendemos que Galicia conta con tres universidades públicas
que teñen demostrado, de xeito máis ca notorio, capacidade para dar res posta ás
necesidades formativas da sociedade. No seu conxunto, e para este curso, as
prazas de inicio de estudios ofertadas polas tres universidades públicas
excederon en 1.000 prazas ao número de alumnos que aprobaron nesta última
convocatoria as Probas de Acceso á Universidade. Por outra banda, e para
atender a demanda e a empregabilidade en determinadas titulacións, as
Universidades veñen demandando un incremento das prazas ofertadas, que
poderian atender cos recursos que se dispoilen, sen que a Administración
autonómica se toña mostrado ami receptiva a tales demandas que niel/orarían a
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nosa oferte.
En ningún caso, dende esta Secretaría Xeral de Universidades póñense en dúbida a
capacidade formativa das universidades do sistema universitario de Galicia, pero debe
recordarse a legalidade na presentación dunha proposta de iniciativa privada no
ámbito educativo, contemplada no artigo 27 da Constitución Española que recoñece a

48505

O

Edificio Administrativo
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
1 E FORMACIÓN PROFESIONAL
Secretaria Xeral de Universidades

liberdade de ensino así como a liberdade das persoas físicas ou xurídicas para crear
centros docentes, dentro do respecto aos principios constitucionais; e na normativa
estatal e autonómica de universidades.
Por outra banda a pretensión da universidade dun incremento nas prazas ofertadas
para atender á demanda e a empregabílidade de determinadas titulacións non supón
necesariamente a mellora da oferta. Co fin de axustar a oferta a demanda, o criterio
adoitado no ano en curso foi o determinado mediante a Instrución do 20 de marzo de
2019 (documento que foi consensuado cos representantes das tres universidades do
SUG) de non ofertar aquelas prazas de aqueles títulos que ao longo dos anos non
foron demandados polo estudantado, procedéndose ao reaxuste da oferta estrutural.

3.- USC- Sorprende que nun contexto no que se ten afirmado que o sistema estaba
pechado, polo menos no número de prazas, obrigando a reducir as prazas
ofertadas na mesma confía que as prazas de nova oferta. poida resultar razoable
e xustificada a creación dunha universidade privada, que sí incrementaría o
número de prazas ofertadas.
No contexto actual activado a partir do Acordo asinado o 20 de marzo de 2019 entre a
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as tres
universidades galegas para a definición dos principios reitores da planificación da
oferta académica universitaria, que culminou na xuntanza do 30 de xullo de 2019,
amplíase o mapa de titulacións para o período 2017-2021 o que supón previsiblemente
a entrada no sistema de 18 títulos de grao novos sen que iso supoña a retirada de
cantidade equivalente de titulacións existentes e tampouco o traspaso total de prazas
procedente ao 100% de outras titulacións actualmente ofertadas.
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4 e 5.- USC- Nestas circunstancias, o que procede é reiterar unha vez 117áiS que
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cando se coñeza a memoria é preciso analizar con todo o rigor o cumprimento ou
non dos requisitos esixidos pola normativa e lamen valorar en que medida a nova
iniciativa complementa e me/lora ou non o sistema universitario galego, xiiíZO este
esencial para a torna de posición sobre o MeSITIO.
Dende a Universidade de Santiago, como integrantes do sistema público de
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ensino superior galego, agardamos que a administración autonómica °freza as
garantías oportunas para protexer e fortalecer este sistema deseñado por e para
o país.
É deber da Xunta de Galicia e en particular da consellería competente en materia de
universidades valorar, comprobar e velar polo cumprimento da totalidade dos
requisitos establecidos tanto na normativa estatal, nos seus artigos 4, 5, 12 e 27 da Lei
Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades como no establecido no Real
Decreto 420/2015, do 29 de malo, que a desenvolve e na normativa autonómica
Ieeuidd 1 1

Lei 612013, do 13 de xurio, do Sistema Universitario de Galicia.

Polo tanto está fora de dúbida que a administración autonómica réxese de xeito
escrupuloso pola normativa vixente, isto é, que a análise da proposta de creación
dunha universidade privada realizase baixo a premisa do estrito cumprimento dos
requisitos legais a cumprír, e que no caso da Comunidade Autónoma de Galicia son
aínda mais estritos que os exixidos a nivel estatal.
En consecuencia terase en conta, no seu caso, as achegas resultantes dos informes
internos posteriores e o informe da Conferencia General de Política Universitaria. E
debe lembrarse que forma parte deste procedemento, o sometemento do expediente
de referencia ao informe, preceptivo e non vinculante, do Consello Galego de
Universidades, do que forman parte como vogais unha ampla representación das tres
universidades galegas, encabezada polos redores, estando prevista unhas próxima
xuntanza, da que xa consta reserva de axenda, o vindeiro 9 de decembro.

Asinado dixitalmente en Santiago de Compostela

O secretario xeral de Universidades
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Reitor da USC
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D. José Eduardo López Pereira, como Director do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG), de acordo co recollido no artigo 7 dos Estatutos de ACSUG e
tras analizar a documentación remitida pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada
"Universidade Internacional de la Empresa" (UIE),
Emite este INFORME no que se verifica o cumprimento dos índices legais recollidos na
normativa nacional e autonómica, observándose pola CGIACA na súa xuntanza do 8 de outubro
de 2019, que, a teor da documentación presentada, non se cumpriría co disposto pola letra g)
do artigo 13 da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia.
•

Artigo 12 da Lel Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (Texto
consolidado).
Artículo 12. Estructura y centros.
1. La estructura de las Universidades privadas se ajustará a lo establecido en el capítulo I de este
Título, entendiendo referidas a las normas de organización y funcionamiento de las Universidades
privadas las menciones que en los mismos se efectúan a los Estatutos de las Universidades públicas.
2. El reconocimiento de la creación, modificación y supresión en las Universidades privadas de los
centros a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, así como de la implantación y supresión en las
mismas de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, se efectuará a propuesta de la Universidad, en los términos previstos en el capítulo
I de este Título.

Na "Memoria para el reconocimiento de la Universidad Internacional de la empresa"
consta información sobre o cumprimento dos requisitos establecidos no citado artigo.
•

Artigo 4 do Real Decreto 420/2015, de 29 de majo, de creación, recoñecemento,
autorización e acreditación de universidades e centros universitarios.
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Artículo 4. Requisitos de las universidades.
Las universidades, públicas y privadas, deberán disponer de recursos adecuados para prestar el
servicio publico de educación superior y desarrollar las funciones previstas en el artículo 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Por recursos adecuados se entienden las exigencias mínimas
que toda universidad debe guardar para el cumplimiento de sus fines. Estas exigencias mínimas se
concretan en el presente artículo y en los siguientes. A estos efectos, para la creación de una
universidad pública y el reconocimiento de una universidad privada, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Disponer de una oferta académica mínima de titulaciones oficiales
o) Contar con una programación investigadora adecuada.
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c) Disponer de personal docente e investigador en número suficiente y con la adecuada
cualificación.
d) Disponer de instalaciones, medios y recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
e) Contar con una organización y estructura adecuada.
f) Garantizar la prestación del servicio, así como el mantenimiento de sus actividades según lo
regulado por el artículo 9.
g) Garantizar que sus Estatutos, régimen jurídico y Normas de organización y funcionamiento
sean conformes a lo establecido en la Ley Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, en la normativa
de la comunidad autónoma respectiva y en este real decreto.

Na "Memoria para el reconocimiento de la Universidad Internacional de la empresa"
consta información sobre o cumprinnento dos requisitos establecidos no citado artigo.

•

Artigos 12, 13 e 14 da Lel 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de
Galicia.
Artículo 12. Creación y reconocimiento.
La creación de universidades públicas y el reconocimiento de universidades privadas se realizará
mediante ley del Parlamento de Galicia, cuando cumplieran los requisitos básicos exigidos en la Ley
orgánica de universidades, en la presente ley así como en las disposiciones reglamentarias que se
dictasen en su desarrollo, previo informe de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Galicia, del Consejo Gallego de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria.
Artículo 13. Requisitos generales para la creación o reconocimiento de una nueva
universidad en el Sistema universitario de Galicia.
Sin perjuicio de los requisitos básicos establecidos por la Ley orgánica de universidades y sus normas
de desarrollo, la Comunidad Autónoma de Galicia exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos
para la creación y reconocimiento de universidades:
a) Las universidades, públicas o privadas, deberán contar con un campus integrado por centros
y departamentos o estructuras docentes necesarias para la organización y desarrollo de
enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención de ocho títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, de los cuales al menos cuatro serán grados universitarios y dos
programas de doctorado. La oferta de las nuevas instituciones abarcará, como mínimo, dos ramas
de conocimiento.
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b) Además de los requisitos exigidos en el apartado anterior, las universidades deberán garantizar
la implantación progresiva de los programas de doctorado y de los programas y líneas de
investigación correspondientes a las enseñanzas que impartan, así como las medidas adecuadas
para facilitar la incorporación de las personas egresadas al mundo laboral.
c) Las enseñanzas deberán abarcar ciclos completos cuya superación otorgue el derecho a la
obtención de los correspondientes títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional.
d) La composición del equipo de profesorado deberá respetar los requisitos a tal efecto
contemplados en la Ley orgánica de universidades y su normativa de desarrollo.
e) Las universidades deberán contar, en el momento de su completo funcionamiento, con un
equipo de personal de administración y servicios estructurado y suficiente para el cumplimiento
de los objetivos de la universidad.
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f) Las universidades deberán disponer de espacios y equipamiento suficientes para aulas,
laboratorios, seminarios, bibliotecas, salón de actos y demás servicios comunes, así como de las
instalaciones adecuadas para el personal docente e investigador, de administración y servicios, y
alumnado. Estas previsiones se adaptarán en caso de que toda o parte de la oferta de titulaciones
oficiales se imparta en modalidad semipresencial o virtual.
A efectos verificar o cumprimento do Artigo 4, apartado f), os días 7 e 11 de outubro de 2019, o
director e dous técnicos de ACSUG realizaron unha visita ás instalacións que albergarán a Universidade
Internacional da Empresa nas cidades da Vigo e A Coruña.
g) El catálogo de titulaciones ofertadas deberá ser complementario y no reiterativo respecto a las
titulaciones preexistentes y consolidadas en el SUG, valorándose especialmente su conexión con
nuevas ramas surgidas en el campo científico y con nuevas necesidades profesionales.
h) Para cada rama de conocimiento y de forma previa o simultánea a la verificación de cada título,
las universidades presentarán un plan de desarrollo de titulaciones indicando la relación de estas,
los plazos previstos de implantación y los medios para su puesta en marcha. Dicho plan será
evaluado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia.
Artículo 14. Requisitos específicos para las universidades privadas.
1. Para el reconocimiento de una universidad privada será necesario cumplir, además de los requisitos
generales establecidos en el artículo anterior, las obligaciones siguientes:
a) Garantizare! funcionamiento de la universidad y de cada uno de sus centros durante el periodo
mínimo que permita finalizar sus estudios al alumnado que, con un aprovechamiento académico
normal, los inició en ella, conforme a la normativa de permanencia de esa universidad.
b) Asegurar que las normas de organización y funcionamiento por las que ha de regirse la
actividad y autonomía de la universidad sean conformes con los principios constitucionales y
respeten y garanticen, de forma plena y efectiva, el principio de libertad académica, que se
manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
c) Aportar los estudios económicos básicos que aseguren la viabilidad financiera del proyecto,
incluyendo, entre otras partidas, las que aseguren el desarrollo de la investigación, así como las
garantías de su financiación.
d) Destinar a becas y ayudas al estudio y la investigación el porcentaje de sus recursos que se
establezca desde la Xunta de Galicia. En la adjudicación de estas ayudas se tendrá en cuenta no
solo el rendimiento académico del alumnado sino también sus condiciones socioeconómicas.
2. De acuerdo con la normativa vigente, el profesorado de las universidades privadas no podrá ser
personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios en situación de servicio activo y destino
en una universidad pública, ni profesorado contratado doctor en las mismas condiciones.
Na "Memoria para el reconocimiento de la Universidad Internacional de la empresa"
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consta información sobre o cumprimento dos requisitos establecidos nos citados artigos.
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Artigo 6 do Decreto 222/2011 do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas
universitarias oficias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 6. Número de estudantes de novo ingreso.
1. Nas ensinanzas universitarias oficiais de grao deberase demostrar que a titulación proposta terá
un número anual de estudantes de novo ingreso de acordo coa oferta autorizada pola Conferencia
Vera! de Política Universitaria e, en todo caso, nunca por debaixo de 50, nos campus da Coruña,
Santiago de Compostela e Vigo, e de 45 nos campus de Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra. Para

48510

estes efectos, a ensinanzas universitarias oficiais que se impartan en varios campus consideraranse
independentes.
2. Nas ensinanzas universitarias oficiais de máster universitario, demostrarase que a titulación
pro posta terá un número anual de estudantes de novo ingreso non inferior a 20.
Nas ensinanzas universitarias oficiais de doutoramento acreditarase que nun período de catro anos
contados desde a súa implantación, o número de teses ¡idas é como mínimo de catro e o programa
conta cun número de doutorandos non inferior a 10.
Para estes efectos, os másters universitarios e programas de doutoramento interuniversitarios computarán
conxuntamente o número de alumnos/as matriculados/as.
En todo caso, a impartición efectiva dunha titulación oficial de máster universitario ou doutoramento queda
condicionada ao cumprimento do requisito de que exista ese mesmo número mínimo de alumnos ou
doutorandos matriculados antes do inicio do período lectivo en cada curso académico.

Na "Memoria para el reconocimiento de la Universidad Internacional de la empresa"
Lonsid ini-orrnación sobre u c:urnprirnento dos requisitos estabiecidos no citado artigo.

E para que conste, aos efectos oportunos, asino o seguinte informe.

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2019
Director ACSUG
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José Eduardo López Pereira
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Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

LEI
Exposición de motivos
A Constitución Española recoñece no seu artigo 27 a liberdade de ensino así como a
liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes, dentro do
respecto aos principios constitucionais.
A Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, regula os principais
aspectos relativos ás condicións e requisitos para o recoñecemento, funcionamento e
réxime xurídico das universidades privadas establecendo no seu artigo 4 a necesidade
de que o dito recoñecemento, que terá carácter constitutivo, se leve a cabo mediante
unha lei da asemblea lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se
estableza.
Así mesmo a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, logo de
establecer no seu artigo 3 a posibilidade de creación ou recoñecemento por lei do
Parlamento de Galicia de novas universidades no sistema universitario autonómico,
desenvolve, no capítulo II do Título I, o procedemento para a creación e recoñecemento
de universidades, establecendo os requisitos xerais e específicos que deben cumprir as
universidades privadas.
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De acordo co marco xurídico exposto, a entidade Fundación Galicia Obra SocialAfundación solicitou o recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
como universidade privada que, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia,
impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e con validez en
todo o territorio nacional, nas modalidades presencial e semipresencial.
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O proxecto da Universidad Intercontinental de la Empresa parte do actual Instituto de
Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), centro actualmente adscrito á
Universidade de Vigo polo Decreto 445/2009, do 23 de decembro, impartindo os estudos
oficiais de grao en Administración e Dirección de Empresas e o master universitario en
Dirección e Administración de Empresas, ademais de títulos propios e interinstitucionais.
O seu obxectivo é constituirse en universidade privada de servizo público, especializada
no eido da empresa e de carácter internacional desenvolvendo unha actividade
académica centrada en dúas áreas de coñecemento: ciencias sociais e xuridicas e
enxeñaria e arquitectura.
O recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa tramitouse segundo o
establecido nos artigos 4, 5 e 6 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
Universidades, o Real Decreto 420/2015, do 29 de malo, de creación, recoñecemento,
autorización e acreditación de universidades e centros universitarios, a Lei 6/2013, do 13
de xuño, do Sistema universitario de Galicia e o Decreto 259/1994, do 29 de xullo, polo
que se establece o recoñecemento de universidades, centros universitarios e
autorizacións de estudos na Comunidade Autónoma de Galicia.
A proposta presentada conta co informe favorable de pertinencia socioeconómica do
órgano competente en materia universitaria para o seu recoñecemento como
universidade privada, de servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co
desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
A presente lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas. Respecto dos principios de necesidade e eficacia, a lei é de interese xeral dado
que co recoñecemento desta nova universidade ampliase a oferta formativa no eido da
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educación universitaria galega. Os fins perseguidos quedan recollidos no articulado e
tratase dun instrumento axeitado para garantir a consecución dos ditas fins. En virtude
(in principio de prOPOrrinnnüffnriP,

a iniciativa contén a regulación imprescindible para o

recoñecemento dunha universidade privada. Co obxecto de garantir o principio de
seguridade xurídica, esta lei é coherente co resto do ordenamento xurídico. Por outra
banda, en aplicación do principio de eficiencia, a iniciativa lexislativa non introduce

1
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cargas administrativas. Finalmente, constatouse por parte dos departamentos
competentes a ausencia de repercusións ou efectos sobre o gasto público.
A presente lei dítase en exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de
Galicia en virtude do disposto no artigo 31 do Estatuto de Autonomía de Galicia,
aprobado pola Lei orgánica 1/1981,do 6 de abril, que determina a competencia plena
sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos,
modalidades e especialidades; nos artigos 4, 5, 6, 12 e 27 da Lei orgánica 6/2001, do 21
de decembro, de Universidades; e no capítulo II do Título I da Lei 6/2013, do 13 de xuño,
do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 1.- Recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
1. Recoñécese a Universidad Intercontinental de la Empresa, como universidade privada
do Sistema universitario de Galicia, para impartir ensinanzas dirixidas á obtención de
títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional nas modalidades
presencial e semipresencial.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa, nace como unha institución privada de
educación superior, de servizo público e responsabilidade social e con personalidade
xurídica propia. Constitúese como "Fundación Universidad Intercontinental de la
Empresa", en adiante FUIE, de interese galego e sen ánimo de lucro.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa, establecerase na Comunidade
Autónoma de Galicia con sede en Santiago de Compostela e os seus campus
académicos en A Coruña e Vigo.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4. Esta universidade rexerase pola lexislación estatal e autonómica que Ile resulte de
aplicación, pola presente lei e polas normas de organización e funcionamento
establecidas nos estatutos da FUIE e con suxeición aos principios constitucionais e
recoñecemento explícito ao principio de liberdade de cátedra, de investigación e de
estudo.
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Artigo 2.- Estrutura e organización académica
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa integra dous campus académicos, A
Coruña e Vigo, que operan como sistema de intercampus conectados en rede.
2. As ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais, que
abranguen as ramas de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e
Arquitectura, impartiranse nas seguintes estruturas docentes: Instituto Universitario de
Administración de Empresas e Dereito, Instituto Universitario de Enxeñaría e Tecnoloxía
Empresarial e Instituto Universitario de Investigación. Inicialmente impartirá catro graos,
catro másteres universitarios e dous programas de doutoramento.
2. A actividade académica organizase en áreas académicas de coñecemento. Nestas
áreas integrarase o profesorado favorecendo a existencia de equipos docentes
interdisciplinares. Cada área académica farase cargo dunha oferta docente estruturada
en programas e fomentará a actividade investigadora por medio de programas e estudos
de grao, máster universitario e programas de doutoramento.
Artigo 3.- Inicio e cesamento de actividades
1. De conformidade co artigo 15 da Leí 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario
de Galicia, o inicio das actividades da Universidad Intercontinental de la Empresa, será
autorizado por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería
competente en materia de universidades, unha vez comprobado o cumprimento dos
requisitos legais esixidos pola normativa estatal e autonómica vixente.
2. 0 cesamento de actividades, que tamén requirirá a autorización por decreto do
Consello da Xunta de Galicia, estará motivado polo incumprimento por parte da
universidade dos requisitos legalmente establecidos e dos compromisos adquiridos no
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momento de solicitar o recoñecemento, así como por decisión das persoas promotoras
da universidade. No caso de cesamento de actividades, a Universidad Intercontinental
de la Empresa, non poderá admitir novo alumnado pero deberá seguir existindo ata que
todas as titulacións ofertadas sexan extinguidas co obxecto de garantir os dereitos do
alumnado.
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Artigo 4.- Requisitos de acceso
1. Poderá acceder á Universidad Intercontinental de la Empresa, o alumnado que
cumpra os requisitos establecidos na normativa vixente para acceder aos estudos
universitarios.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa regulará o réxime de acceso e
permanencia do alumnado nos seus centros, con respecto aos principios de igualdade,
mérito e capacidade garantindo, en todo caso, que non exista discriminación por razón
de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal e social.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerá un sistema propio de bolsas
e axudas ao estudio en consideración ao expediente académico do/a estudante e as
súas circunstancias persoais e familiares, para o que destinará o 15% dos ingresos totais
obtidos anualmente.
Artigo 5.- Garantía de actividade
A Universidad Intercontinental de la Empresa deberá garantir o mantemento das súas
actividades durante o tempo necesario para a consecución dos obxectivos académicos e
investigadores establecidos na súa programación.
Artigo 6.- Inspección e control
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa colaborará coa consellería competente
en materia de universidades na tarefa de comprobación do cumprimento dos requisitos e
compromisos adquiridos pola promotora, que se levará a cabo mediante a actividade de
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inspección e control, facilitando a documentación e o acceso ás súas instalacións que, a
tal efecto, Ile sexan requiridas, en cumprimento do Decreto 36/2016, do 23 de marzo
polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade Autónoma de
Galicia.
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2. A Universidad Intercontinental de la Empresa elaborará anualmente unha memoria
detallada, que comprenda as actividades docentes que nela se realicen, así como as
Uñas de investigación e os seus resultados, en relación coas titulacións que se impartan.
Dita memoria estará a disposición da consellería competente en materia de
universidades.
Artigo 7.- Incidencia orzamentaria
A execución e desenvolvemento desta lei non terá incidencia algunha na dotación
orzamentaria prevista no Plan Galego de Financiamento Universitario da consellería
competente en materia de universidades e, en todo caso, deberá ser atendido cos
medios persoais e materiais da Universidad Intercontinental de la Empresa.
Disposicións Transitorias
Primeira.- Proceso de integración de centros
"No decreto de autorización de inicio de actividades da Universidad
Intercontinental de la Empresa, determinarase o inicio do cese de actividades do
Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa, adscrito á
Universidade de Vigo. Para iso, o promotor do centro deberá respectar o convenio
de adscrición asinados coa Universidade de Vigo o 23 de xullo de 2009, para a
extinción das ensinanzas, que en todo caso deberán garantir que o alumnado que
iniciara os seus estudos neste centro podan finalizalos seguindo un
aproveitamento normal dos mesmos nas condicións acordadas.

Segunda.- Caducidade do recoñecemento.
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De acordo co establecido no apartado 1, da disposición adicional novena da Lei
Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades o recoñecemento da Universidad
Intercontinental de le Empresa, caducará no caso de que, transcorridos cinco anos
desde a entrada en vigor da presente lei, non se Uvera solicitado a autorización para o
inicio das actividades académicas ou cando esta autorización tivera sido denegada por
falta de cumprimento dos requisitos previstos no ordenamento xurídico.

'031

48517

XUNTA DE GALICIA

lici

1 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Disposición final primeira.- Desenvolvemento normativo
Autorízase ao Consello da Xunta e á consellería competente en materia de
universidades para que, no ámbito das súas respectivas competencias, diten as
disposicións que correspondan para o desenvolvemento da presente lei.
Disposición final segunda.- Entrada en vigor
A presente lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, a de

de

Alberto Núñez Feijóo
Presidente
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Informe solicitado o 04.11.20 I 9 polo director xeral da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia acerca
do anteproxecto de Lei de recoitecemento da universidade privada Universidad Intercontinental tic la
Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de (;alicia.

PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DO ANTEPROXECTO DE LEI

Consonte o artigo 8 a) da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, correspóndelle ao persoal da escala de
letrados da Xunta de Galicia a emisión de informes ou ditames con carácter preceptivo sobre os
anteproxectos de lei.

De conformidade co disposto no artigo 11.1.a) do Decreto 343/2003, do 11 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, correspóndelle ao Gabinete de
Desenvolvemento Lexislativo o informe dos anteproxectos de lei pero o director xeral da Asesoría Xurídica
Xeral encomendoume a mm n este ditame, en virtude do sinalado no artigo 34.5 da Lei 4/2016, do 4 de abril.

Consonte a Instrución 1/2017, este informe non require ratificación da Asesoría Xurídica Xeral, a quen se Ile
remitirá unha copia para os efectos do seu coriecemento e arquivo.

Achégase, xunto coa petición de informe, a seguinte documentación:

-o informe do 13.12.2018 da Secretaría Xeral de Universidades acerca da pertinencia socio-económica da
solicitude de recoriecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa,
-o xustificante da consulta pública previa no Portal de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia do
16.01.2019 ao 30.01.2019,
-as alegacións da Universidade de Vigo,
-a resposta dada ás alegacións da Universidade de Vigo,
-o informe favorable da pertinencia socio-económica do 1 0.07.2019,
-o acordo de inicio da Conselleira de Educación. Universidade e Formación Profesional do 19.07.2019,
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-as memorias económico-financeira e xustiticativa, asinadas polo secretario xeral de Universidades o
05.08.2019,
-o anteproxecto de lei,
-o informe do Servizo fecnico-Xurídico da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
lo 08.08.2019,
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-o xustificante do prazo de publicación da normativa en tramitación no Portal de transparencia e Goberno
aberto da Xunta de Galicia, do 10.09.2019 ao 30.09.2019,
-as alegacións feitas pola Universidade de Santiago de Compostela,
-as alegacións conxuntas das Universidades da Coruña e de Vigo,
-a resposta ás alegacións da Universidade de Santiago de Compostela,
-a resposta ás alegacións das Universidades da Coruña e de Vigo,
-o anteproxecto de lei coas suxestións engadidas no trámite de exposición pública.

Na tramitación deste anteproxecto de lei son preceptivos os informes da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, do Consello Galego de Universidades e da Conferencia Xeral de Política Universitaria.

Respecto do ditame do Consello Consultivo de Galicia, por tratarse dun anteproxecto de lei, é facultativo,
non preceptivo, consonte o sinalado no artigo 13 a) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de
Galicia.

Polo que se retire á intervención do Consello Económico e Social de Galicia, cómpre sinalar que
corresponde ao órgano competente para tramitar o anteproxecto de lei o axuizamento sobre se este versa ou
non sobre "materias socioeconómicas directamente vinculadas ao desenvolvemento económico e social de
Galicia" (artigo 5.1.1 a) da Lei 6/1995, do 28 de xuño, polo que se crea o Consello Económico e Social de
Galicia), para os efectos de que poida considerarse o dito ditame como preceptivo, debendo ter presente, en
relación con esta cuestión, que no acordo do Consello da Xunta do 18 de febreiro de 1999, se enumeran as
materias que poden entenderse incluidas dentro do concepto "materias socieconómicas", considerando como
tales as relativas á economía, fiscalidade, emprego e seguridade social, agricultura e pesca, educación e
cultura, saúde, consumo, medio, transporte e comunicacións, industria e enerxía, vivenda e mercado único
europeo.

Agora ben, o acordo admite expresamente a posibilidade de que existan anteproxectos de lei que versen sobre esas materias incluidas dentro do concepto "materia socieconómica" que non precisen do ditame preceptivo do Consello Económico e Social de Galicia por non concorrer o segundo requisito que condiciona a súa
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necesidade conforme ao artigo 5 da Lei 6/1995, do 28 de xuño, isto é, por carecer de vinculación directa co
desenvolvemento económico e social de Galicia, o que corresponde apreciar e motivar no expediente ao órgano competente para a tramitación do anteproxecto.
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En consecuencia, se o órgano tramitador remite este expediente ao Consello Económico e Social de Galicia,
debe incorporar o ditame e dar resposta razoada ás observacións que faga pero se estima que non bai esa di recta vinculación, debe incorporar ao expediente un documento xustificativo do dito extremo.

Está xustificado no expediente o cumprimento das disposicións contidas nos artigos 127 a 133 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como o
disposto no artigo 9 c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, segundo o cal tamén
se publicará "a relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de anteproxectos de
lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en tramitación, a partir do momento en que
se produza a aprobación do anteproxecto, con indicación do seu obxecto e estado de tramitación, así como a
posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de o facer".

II.- MARCO NORMATIVO E COMPETENCIAL

En virtude do establecido no artigo 27.6 da Constitución Española, as persoas físicas e xurídicas poderán
crear centros docentes, dentro do respecto aos principios constitucionais.

O Estatuto de autonomía de Galicia sinala no artigo 31 que é da competencia plena da Comunidade
Autónoma galega a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos,
modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da
Constitución e nas leis orgánicas que, conforme ao apartado primeiro do artigo 81 desta, o desenvolvan, das
facultades que atribúe ao Estado o número 30 do apartado 1 do artigo 149 da Constitución, e da alta

inspección necesaria para o seu cumprimento e garantía.

O artigo 4.1 a) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades di que o recoñecemento das
universidades privadas levarase a cabo por lei da asemblea lexislativa da comunidade autónoma en cuxo
..irtibito territorial se vaia establecer.

O artigo 12 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (LSUG) di que "a creación de
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universidades públicas e o recoñecemento de universidades privadas realizarase mediante lei do Parlamento
de Galicia, cando cumpran os requisitos básicos esixidos tia Lei orgánica de universidades, nesta lei así como
nas disposicións regulamentarias que se diten no seu desenvolvemento, logo de informe da Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia, do Consello Galego de Universidades e da Conferencia Xeral
de Política Universitaria-.
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O artigo 13 dispón os requisitos xerais para o recoñecemento dunha nova universidade no Sistema
universitario de Galicia (SUG):

-S'en prexuízo dos requisitos básicos establecidos pola Lei orgánica de universidades e as súas normas de
desenvolvemento, a Comunidade Autónoma de Galicia esixirá o cumprimento dos seguintes requisitos para a
creación e o recoñecemento de universidades:

a) As universidades, públicas ou privadas, deberán contar cun campus integrado por centros e departamentos
ou estruturas docentes necesarias para a organización e o desenvolvemento de ensinanzas conducentes, como
mínimo, á obtención de oito títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, dos cales polo
menos catro serán graos universitarios e dous programas de doutoramento. A oferta das novas institucións
abranguerá, como mínimo, dúas ramas de coñecemento.

b) Ademais dos requisitos esixidos na alinea anterior, as universidades deberán garantir a implantación progresiva dos programas de doutoramento e dos programas e as Uñas de progresiva dos programas de doutoramento e dos programas e as tiñas de investigación correspondentes ás ensinanzas que impartan, así como as
medidas axeitadas para facilitar a incorporación das persoas egresadas ao mundo laboral.

e) As ensinanzas deberán abranguer ciclos completos cuxa superación outorgue o dereito á obtención dos co rrespondentes títulos oficiais con validez en todo o territorio nacional.

d) A composición do equipo de profesorado deberá respectar os requisitos para tal efecto previstos na Lei orgánica de universidades e na súa normativa de desenvolvemento.

e) As universidades deberán contar, no momento do seu completo funcionamento, cun equipo de persoal de
administración e servizos estruturado e suficiente para o cumprimento dos obxectivos da universidade.

f) As universidades deberán dispoñer de espazos e equipamento ahondo para aulas, laboratorios, seminarios,
bibliotecas, salón de actos e demais servizos comúns, así como das instalacións axeitadas para o persoal do-
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cente e investigador, de administración e servizos e mais alumnado. Estas previsións adaptaranse no caso de
que toda ou parte da oferta de titulacións oficiais se imparta en modalidade semipresencial ou virtual.

g) O catálogo de titulacións ofertadas deberá ser complementario e non reiterativo respecto das titulacións
preexistentes e consolidadas no SUG, e valorarase especialmente a súa conexión con novas ramas xurdidas
no campo científico e con novas necesidades profesionais.
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h) Para cada rama de coñecemento e de xeito previo ou simultáneo á verificación de cada título, as universidades presentarán un plan de desenvolvemento de titulacións con indicación da relación destas, dos prazos
previstos de implantación e dos medios para a súa posta en marcha. O devandito plan será avalado pola
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia".

Ademais do anterior, o artigo 14 da LSUG regula os requisitos específicos para as universidades privadas,
nos seguintes termos:

1. Para o recoñecemento dunha universidade privada será necesario cumprir, ademais dos requisitos xerais
establecidos no artigo anterior, as seguintes obrigas:

a) Garantir o funcionamento da universidade e de cada un dos seus centros durante o período mínimo que Ile
permita finalizar os seus estudos ao alumnado que, cun aproveitamento académico normal, os iniciou nela,
consonte a normativa de permanencia desa universidade.

b) Asegurar que as normas de organización e funcionamento polas que debe rexerse a actividade e autonomía
da universidade sexan conformes cos principios constitucionais e respecten e garantan, de forma plena e
efectiva, o principio de liberdade académica, que se manifesta nas liberdades de cátedra, de investigación e
de estudo.

c) Achegar os estudos económicos básicos que aseguren a viabilidade financeira do proxecto, incluíndo,
entre outras partidas, as que aseguren o desenvolvemento da investigación, así como as garantías do seu
financiamento.

d) Destinar a bolsas e axudas ao estudo e á investigación a porcentaxe dos seus recursos que se estableza
desde a Xunta de Galicia. Na adxudicación destas axudas teranse en conta non só o rendemento académico
do alumnado senón tainén as súas condicións socioeconómicas.

2. De acordo coa normativa vixente, o profesorado das universidades privadas non poderá ser persoal
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funcionario dos corpos docentes universitarios en situación de servizo activo e destino nunha universidade
pública, nin profesorado contratado doutor nas mesmas condicións".

Segundo o artigo 15.2 da LSUG, a lei de recoñecemento dunha universidade recollerá, entre outros aspectos,
os motivos que determinen o cesamento das actividades, así como os requisitos que deben concorrer e as
obrigas que deriven del. Corresponderalle á consellaría competente en materia de universidades comprobar o
cumprimento dos devanditos requisitos e compromisos, para Luxo efecto os órganos de goberno de todas as
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universidades, as persoas promotoras de universidades privadas e os membros da comunidade universitaria
deberán prestar a colaboración precisa para a realización das actividades inspectoras.

III.- ANTECEDENTES
De acordo cos preceptos examinados no apartado anterior, a Fundación Galicia Obra Social solicitou o
recoilecemento da Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa como unha universidade privada,
coa denominación de Universidad Intercontinental de la Empresa, que se establecerá no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia e que impartirá ensinanzas de carácter presencial e semipresencial.

Lembro que, consonte o artigo 5.2 da Lei orgánica de universidades, non poderá crear universidades ou
centros universitarios quen preste servizos nunha administración educativa; teria antecedentes penais por
delitos dolosos ou fose sancionado administrativamente con carácter Firme por infracción grave en materia
educativa ou profesional.
Entenderanse incursas nesta prohibición as persoas xurídicas cuxos administradores, representantes ou
cargos reitores, vixente a súa representación ou designación, ou cuxos fundadores, promotores ou titulares
dun 20 por cento ou máis do set' capital, por si ou por persoa interposta, se encontren nalgunha das
circunstancias previstas no parágrafo precedente.

Debería constar no expediente que se verificou este requisito.

A orixe desta universidade está na Escola de Negocios Caixanova, adscrita á Universidade de Vigo polo
Decreto 445/2009, do 23 de decembro, que tamén autorizaba a implantación das ensinanzas conducentes ao
título de grao en Administración e Dirección de Empresas.

A posta en funcionamento da Escola de Negocios Caixanova foi autorizada pola Orde do 3 de febreiro de
2011 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

O Decreto 93/2015, do 18 de xuño, autorizou o cambio de denominación, por cambio de titularidade,
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pasando a denominarse Escuela de Negocios Afundación.

Finalmente, o Decreto 57/2017, do 29 de xuiio, autoriza a modificación da denominación da Escuela de
Negocios Afundación, que pasa a denominarse Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa
(IESIDP).
o
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Como xa avanzamos, para a implantación desta universidade a Fundación Galicia Obra Social constituíu o
17.01.2019 a Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa, en escritura pública outoreada na
Coruña ante o notario Isidoro Antonio Calvo Vidal, con número de protocolo 30.

Segundo consta no artigo 4 dos seus estatutos, esta fundación ten por finalidade e obxecto social exclusivo a
educación superior mediante a realización das seguintes funcións:

a) A creación, desenvolvemento, transmisión e crítica da ciencia, da técnica e da cultura.
b) A preparación para o exercicio de actividades profesionais que exixan a aplicación de coñecementos e
métodos científicos e para a creación artística.
c) A difusión, a valorización e transferencia do coñecemento ao servizo da cultura, da calidade de vida e do
desenvolvemento económico.
d) A difusión do coñecemento e a cultura a través da extensión universitaria e a formación ao longo de toda a
vida.

A Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa foi clasificada de interese educativo e adscrita ao
protectorado da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola Orde do 24 de xullo
de 2019.

A Resolución do 14 de agosto de 2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional, declara de interese galego e ordena a inscrición no Rexistro de
Fundacións de Interese Galego da Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa.

Unha vez cumpridos os trámites enumerados no apartado primeiro deste ditame, acadouse este anteproxecto
de lei, que recoñece a universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa e regula, de forma
xeral, aspectos como a estrutura da universidade: a necesidade de obter a autorización expresa da Xunta de
Galicia para o inicio de actividades; os requisitos de acceso dos alumnado; o prazo mínimo en que debe
manterse en tiincionamento ou a posibilidade da Administración autonómica de realizar inspeccións que
aseguren o cumprimento pula universidade dos requisitos que establece a lexislación vixente ou dos
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compromisos adquiridos co seu recoñecemento.

L

IV-. OBSERVACIÓNS AO TEXTO DO ANTEPROXECTO DE LEI

Lido o texto da norma, fago as seuintes observacións de mellora:

1) Parte expositiva:
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-entre o título e a exposición de motivos sobra a palabra "LEI".

-no parágrafo 1° engadiría unha coma antes de "así como".

-no parágrafo 2° debe escribirse "Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades".

-no parágrafo 3° hai que engadir unha coma despois de "así mesmo".

-o parágrafo 5' creo que debería ter o seguinte contido: "o proxecto da Universidad Intercontinental de la
Empresa parte do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), centro adscrito á
Universidade de Vigo polo Decreto 445/2009, do 23 de decembro, onde se imparten os estudos oficiais de
grao en Administración e Dirección de Empresas e o máster universitario en Dirección e Administración de
Empresas, ademais de títulos propios e interinstitucionais.

O seu obxectivo é constituírse en universidade privada de servizo público, especializada no eido da empresa
e de carácter internacional, desenvolvendo unha actividade académica centrada en dúas áreas de
coñecemento: ciencias sociais e xurídicas e enxeñaría e arquitectura".

-no parágrafo 6° propoño unha redacción alternativa porque ata que se aprobe esta lei a universidade non está
autorizada. Por iso, tendo en conta ademais outros aspectos gramaticais, creo que debería dicir "o expediente
de recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa tramitouse segundo o establecido nos
artigos 4, 5 e 6 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades; no Real decreto 420/2015, do
29 de majo, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros
universitarios; na Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia e no Decreto 259/1994, do
29 de xullo, polo que se establece o recoñecemento de universidades, centros universitarios e autorizacións
de estudos na Comunidade Autónoma de Galicia".

-no parágrafo 8° debe dicirse "esta lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da
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Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas".

-no parágrafo 9° propoño a redacción "a leí dítase en exercicio das competencias da Comunidade Autónoma
de Galicia recAllirbs no ,irtign 31

dd-N

Estatuto de autonomía de Galicia, que a súa competencia

plena sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e
especialidades; nos artigos 4, 5, 6, 12 e 27 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades; e
no capítulo II do Título 1 da Lei 6/2013, do 13 de Xl1110, do Sistema universitario de Galicia".

48526

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Edificio Administrativo
San Caetano. s,in
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

-segundo a directriz 15 de técnica normativa, aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia do 30.10.2014 e
publicadas no Diario Oficial de Galicia do 14.11.2014, "na parte expositiva deberanse destacar os aspectos
triáis relevantes da tramitación: consultas efectuadas, principais informes emitidos, audiencia das entidades e
sectores afectados, etc. Esta información deberá figurar en parágrafo independente, antes da fórmula
aprobatoria".

É dicir, debería figurar que se solicitaron os informes preceptivos da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, do Consello Galego de Universidades e da Conferencia Xeral de Política
Universitaria, e que se cumpriron as esixencias da consulta previa e da publicación do anteproxecto no Portal
de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia. No caso de que se vaian solicitar ditames
facultativos dos órganos consultivos citados no apartado primeiro deste escrito, tamén se debería facer
constar na exposición de motivos.

II) Parte dispositiva:

-consonte a directriz 32 de técnica normativa, -na marxe esquerda da liña superior á do texto do artigo
correspondente escribirase a palabra «Artigo» en minúscula, salvo a primeira letra, citando a palabra
completa, non a súa abreviatura, no mesmo tipo de letra que o texto e sen grosa nin subliñado nin cursiva.

Despois da palabra «Artigo» debe ir o cardinal arábigo, seguido dun punto e un espazo. A seguir, en cursiva,
debe colocarse o título do artigo en minúscula, salvo a maiúscula inicial e as que procedan ortograficamente,
e sen punto ao final".

-no artigo 1 introduciría algúns cambios porque existe unha certa confusión entre a forma xurídica da
entidade e o nome co que operará, polo que propoño a seguinte redacción:

"1. Recoñécese á entidade Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa, en adiante FUIE, como
universidade privada do Sistema universitario de Galicia, coa denominación Universidad Intercontinental de
la Empresa. Esta universidade, que ten personalidade xurídica propia e forma de fundación de interese
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9.,alego, impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio
nacional nas modalidades presencial e semipresencial.

2. A Universidad Intercontinental de la Empresa nace corno unha institución privada de educación superior,
de servizo público e responsabilidade social.
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3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerase na Cornunidade Autónoma de Galicia. A súa
sede estará en Santiago de Compostela e os seus campus académicos na Coruña e Vigo.

4. Esta universidade rexerase pola lexislación estatal e autonómica que Ile resulte de aplicación; pola
presente lei e polas normas de organización e funcionamento establecidas nos estatutos da FUIE, con
suxeición aos principios constitucionais e co recoñecemento explícito ás liberdades de cátedra, de
investigación e de estudo".

Considero que a referencia a inexistencia de ánimo de lucro é innecesaria porque, por definición, as
fundacións de interese galego son aquelas organizacións constituidas sen fin de lucro que, por vontade dos
seus creadores, teñan afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral
para Galicia e desenvolvan principalmente as súas actividades e teñan o seu domicilio no territorio da
comunidade autónoma, segundo dispón o artigo 2.1 da Lei 12/2006, do I de decembro.

-no artigo 2 existen dous apartados 2.

Na parte expositiva, as ramas de coñecemento non se escribiron coa inicial en maiúscula.

-no artigo 3.2 sería mellor falar da "decisión da entidade promotora da universidade", pois é unha persoa
xurídica, a Fundación Galicia Obra Social, a responsable deste proxecto.

-o artigo 6.1 debería dicir "a Universidad intercontinental de la Empresa colaborará coa consellería
competente en materia de universidades na tarefa de comprobación do cumprimento dos requisitos e
compromisos adquiridos pola entidade promotora, que se levará a cabo mediante a actividade de inspección
e control, facilitando a documentación e o acceso ás súas instalacións que, para tal efecto, Ile sexan
requiridos, en cumprimento do Decreto 36/2016, do 23 de marzo polo que se regula a inspección no ámbito
universitario na Comunidade Autónoma de Galicia".

-no artigo 6.2 debe escribirse "a dita memoria estará a disposición da consellería competente en materia de
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universidades".

-a redacción do artigo 7 está incompleta, pois non se sabe que ten que --ser atendido cos medios persoais e
materiais da Universidad Intercontinental de la Empresa". No canto da actual versión propoño a seguinte: -a
execución e desenvolvemento desta lei non terá incidencia algunha na dotación orzamentaria prevista no
Plan (]alego de Financiamento Universitario da consellería competente en materia de universidades e, en
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todo caso, a Universidad Intercontinental de la Empresa deberá dispoñer dos medios persoais e materiais
precisos para garantir o desempeño adecuado da snas funcións".

-debe eliminarse o título de "Disposicións Transitorias" e substituírse por "Disposición transitoria primeira"
e "Disposición transitoria segunda".

-consonte a directriz 39 de técnica normativa, "na marxe esquerda da liña superior á do texto da disposición
correspondente escribirase o tipo de disposición en minúscula, salvo a primeira letra da primeira palabra,
citando as palabras completas, sen abreviaturas, no mesmo tipo de letra que o texto e sen grosa nin subliñado
nin cursiva. A seguir débese escribir o ordinal en letra, seguido dun punto e un espazo. Despois figurará o
título da disposición en cursiva e con minúsculas, salvo a maiúscula inicial e as que procedan
ortograficamente, e sen punto ao final".

-o título da disposición transitoria primeira debería ser "proceso de integración dun centro previo" ou
"proceso de integración do Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa" pois só se refire
a el. Nesta disposición transitoria primeira sobran as comiñas do comezo. Así mesmo, debe corrixirse parte
do seu contido, que debería ser: "no decreto de autorización de inicio de actividades da Universidad
Intercontinental de la Empresa, determinarase o inicio do cesamento de actividades do Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa adscrito á Universidade de Vigo. Para iso, a entidade promotora do
centro deberá respectar o previsto sobre extinción das ensinanzas no convenio de adscrición asinado coa
Universidade de Vigo o 23 de xullo de 2009 e, en todo caso, deberá garantir que o alumnado que iniciara os
seus estudos neste centro poida finalizalos seguindo un aproveitamento normal dos mesmos e nas condicións
acordadas".

-debe suprimirse o punto ao final do título da disposición transitoria segunda e o seu contido debería ser: "de
acordo co establecido no apartado 1 da disposición adicional novena da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de Universidades, o recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa caducará no
caso de que, transcorridos cinco anos desde a entrada en vigor desta lei, non se solicitase a autorización para
o inicio das actividades académicas oil esta fose denegada por falta de cumprimento dos requisitos previstos
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no ordenamento xurídico".

-no canto de disposición final debe escribirse disposición derradeira.
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-a disposición derradeira primeira debe dicir "autorizase o Consello da Xunta e a consellería competente en
materia de universidades para que, no ámbito das sítas respectivas competencias, diten as disposicións que
correspondan para o desenvolvemento desta lei".

-a disposición derradeira segunda debería dicir "esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia".

-na data debe eliminarse o "a".

Aínda que non se prevé no articulado unha referencia ao disposto no artigo 5.3 da Lei orgánica de
universidades, cítoo expresamente pola importancia do seu alcance:

"3. A realización de actos e negocios xurídicos que modifiquen a personalidade xurídica ou a estrutura da
universidade privada, ou que impliquen a transmisión ou cesión, intervivos, total ou parcial, a título oneroso
ou gratuito, da titularidade directa ou indirecta que as persoas físicas ou xurídicas ostenten sobre as
universidades privadas ou centros universitarios privados adscritos a universidades públicas, deberá ser
previamente comunicada á comunidade autónoma. Esta, no prazo que determine con carácter xeral, poderá
denegar a súa conformidade.
A denegación deberá fundarse no incumprimento do previsto nos apartados anteriores deste artigo ou na
insuficiencia de garantías para o cumprimento dos compromisos adquiridos ao solicitarse o recoñecemento
da universidade, o no convenio de adscrición do centro privado a unha universidade pública.
Nos supostos de cambio de titularidade, o novo titular quedará subrogado en todos os dereitos e obrigas do
titular anterior.
A infracción do previsto nos parágrafos anteriores suporá unha modificación das condicións esenciais do
recoñecemento ou da aprobación da adscrición e poderá ser causa da súa revogación.
Os mesmos efectos producirá a transmisión, disposición ou gravame dos títulos representativos do capital
social das entidades privadas promotoras das universidades privadas ou centros universitarios adscritos a
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universidades públicas, así como a emisión de obrigas ou títulos similares polas mesmas, realizadas sen a
autorización a que se retiren os parágrafos anteriores, cos requisitos ah í establecidos".

Facendo un estudo de lexislación comparada, vexo que nas

re.centes

leis de recoñecemento de universidades

privadas dotaras comunidades autónomas si existe un artigo sobre a comunicación de actos e negocios
xurídicos e sobre a transmisión ou cesión da súa titularidade; por exemplo. na Lei 5/2019, do 20 de marzo,
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de recoñecemento da universidade privada Universidad Internacional Villanueva; na Lei 6/2019, do 27 de
marzo, de recoñecemento da universidade privada CUNEF Universidad e na Lei 9/2019, do 9 de abril, de
recoñecemento da universidade privada Universidad de las Hespérides, polo que recomendo que neste
anteproxecto tamén se inclúa.

Nestas leis tamén se indica expresamente cales serán as concretas ensinanzas que se impartirán nas
correspondentes universidades.

No anteproxecto de lei que se informa só se indica que inicialmente impartirá catro graos, catro másteres
universitarios e dous programas de doutoramento e que contará cun Instituto Universitario de Administración
de Empresas e Dereito, un Instituto Universitario de Enxeñaría e Tecnoloxía Empresarial e un Instituto
Universitario de Investigación, polo que recomendo que tamén se concrete esta información.

É canto informo sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad
Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

A letrada da Xunta de Galicia
2019 08.4222

O LOPEZ. LORENA

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2019

Lorena Otero López
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INFORME DE SOSTIBILIDADE FINANCEIRA
SECCIÓN: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E
DATA ENTRADA: 29/11/2019
FORMACIÓN PROFESIONAL
NORMAIPLAN: LEI DE RECOÑECEMENTO DA UNIVERSIDADE PRIVADA "UNIVERSIDAD
INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA", CON SEDE NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
OBXECTO: Esta lei ten por obxecto recoñecer á entidade Fundación Universidad Intercontinental de la
Empresa, como universidade privada do Sistema Universitario de Galicia, con personalidade xurídica
propia e forma de fundación interese galego, que impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional nas modalidades presencial e semipresencial.
DATA DE RECEPCIÓN DOS DERRADEIROS DATOS ECONÓMICOS: 29/11/2019

Impacto económico

A lei ten un carácter meramente procedimental xa que soamente autoriza a creación da universidade, que
se financiará integramente con recursos privados.
O artigo 8 da lei establece, no referente á incidencia orzamentaria, o seguinte: "A execución e
desenvolvemento desta lei non terá incidencia algunha na dotación orzamentaria prevista no Plan Galego
de Financiamento Universitario da consellería competente en materia de universidades e, en todo caso, a
Universidad Intercontinental de la Empresa deberá dispoñer dos medios persoais e materiais precisos para
garantir o desempeño adecuado das súas funcións.
Fundamento normativo:
Artigo 3 e 7 da Lei 2/2011, do 6 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Artigo 42.1 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia.
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INFORME: Favorable, por ter encaixe no marco financeiro vixente.

Santiago de Compostela
O director xeral de Planificación e Orzamentos
Miguel Corgos López-Prado

.SECRETARíA XERAL DE UNIVERSIDADES
fCMSELLERIA DE EDUCACION. UNIVERSIDADE E FORMACION PRGFESIONAL
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INFORME DE IMPACTO DE XÉNERO RELATIVO AO ANTEPROXECTO DE LO DE
RECOÑECEMENTO DA UNIVERSIDADE PRIVADA "UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL DE LA
EMPRESA", CON SEDE NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Solicitante: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral de
Universidade
Expediente: 2019/136

FEITOS
A Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional solicítalle a esta Secretaría Xeral que emita informe de impacto de xénero relativo ao
anteproxecto de Lei de recoñecemento da "Universidade Intercontinental de la Empresa", con sede
na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS
1 PERTINENCIA DO INFORME
Segundo o disposto no artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade
(en diente, Decreto lexislativo 2/2015), "Os proxectos de leí presentados no Parlamento galego pola
Xunta de Galicia irán acompañados dun informe sobre o seu impacto de xénero elaborado polo
órgano competente en materia de igualdade. Se non se acompaña ou se se trata dunha proposición
de leí presentada no Parlamento galego, este requirirá, antes da discusión parlamentaria, a súa
remisión á Xunta de Galicia, quen ditaminará no prazo dun mes; transcorrido este prazo a
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proposición seguirá o seu curso".
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2 INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO
A necesidade de incorporar a perspectiva de xénero en todas as políticas públicas queda xa patente
no Tratado da Comunidade Europea, que recoñece a igualdade entre mulleres e homes como un
dereito de alcance transversal a todo o ordenamento e políticas da Comunidade Europea (artigos 2 e
3) e considera como misión da Comunidade a consecución da igualdade de xénero: "A unión
combaterá a exclusión social e a discriminación e fomentará a (...) igualdade entre mulleres e homes
(,..)". Esta previsión dá maior alcance ao principio de transversalidade e obriga a introducilo en todas
as políticas públicas, o que comprende todos os ámbitos de actuación, segundo o recollido na Carta
dos Dereitos Fundamentaís da Unión Europea, que tamén establece que a igualdade entre mulleres
e nomes ten que garantirse en todos os ámbitos (art. 23).

O anteproxecto de leí sobre o que se emite este informe ten como obxecto o recoñecemento da
Universidade Intercontinental da Empresa, como universidade privada do Sistema universitario de
Galicia, para impartir ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o
territorio nacional nas modalidades presencial e semipresencial.

Dado o contido deste proxecto normativo, non se aprecia unha colisión coa normativa vixente en
materia de igualdade, sen prexuízo da necesaria integración da perspectiva de xénero con carácter
transversal en toda a actividade da universidade, de acordo co indicado a continuación:

1 A nivel estatal a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes (artigos 14 e 15) así como, no caso galego, o citado Decreto lexislativo 2/2015, reiteran o
mandato de transversalidade do principio de igualdade de trato entre mulleres e homes.

,Ndemais do principio de transversalidade, establecido de xeito xeral, é preciso ter en corita que o
principio de igualdade por razón de xénero presenta unha manifestación máis concreta, no caso da
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educación, na Leí orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes,
que no artigo 23, titulado "A educación para a igualdade entre mulleres e homes", establece que "O
sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto aos dereitos e iiberdades
fundamentais e na igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes.
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Así mesmo, o sistema educativo incluirá, dentro dos seus principios de calidade, a eliminación dos
obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre mulleres e homes e o fomento da igualdade plena
entre unhas e outros".
No ámbito autonómico, o citado Decreto lexislativo 2/2015, no capítulo IV refírese a integración do
principio de igualdade nas competencias autonómicas en materia de educación.
En relación co impacto de xénero da normativa, o VII Plan de igualdade sinala que "a actividade
normativa pode revelar efectos desiguais para mulleres e bornes, de al que sexa preciso realizar
unha avaliación ex ante do impacto que unha norma pode ter sobre a situación de mulleres e homes
(...) Pero dando un paso máis, a integración da perspectiva de xénero na elaboración de normas
debe afianzarse, isto é, ampliarse e mellorarse, e mesmo introducir criterios ou actuacións de acción
positiva para promover a igualdade efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos".

II En concreto, no ámbito da educación, a dita Leí orgánica 3/2007 dedícalle o seu artigo 23 á
educación para a igualdade entre mulleres e homes, sinalando que:
"O sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto dos dereitos e
liberdades fundamentais e na igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e
homes".
Neste mesmo sentido, o artigo 24 refírese á integración do principio de igualdade na política de
educación, sinalando como unha das actuacións a realizar colas administracións educativas para
levar a cabo a dita integración:
"O establecemento de medidas educativas destinadas ao recoñecemento e ensino do
papel das mulleres na Historia".

III Pola súa banda, a nivel autonómico, ademais do previsto nos artigos 17 a 21 do Decreto lexislativo
2/2015, é preciso ter en conta que o VII Plan galego de igualdade prevé, a nivel educativo, un
obxectivo estratéxico consistente en "Impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos
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que sustentan a desigualdade de xénero a través dun modelo educativo que promova a equidade
entre mulleres e homes en todas as súas dimensións".
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IV A presenza da muller na comunidade universitaria experimentou unha evolución positiva a partir da
segunda metade do século XX, pasando de ser excepcional a ser maioritaria no alumnado na maior
parte das áreas de coñecemento e do persoal de administración e servizos, mentres que no caso do
profesorado e do persoal investigador aínda é minoritaria. A continuación presentamos unha serie de
datos indicativos por sectores da comunidade universitaria en Galicia dos que se poden extraer
algunhas conclusións.
A presenza de mulleres universitarias en Galicia é maioritaria, o 55,2%, airada superior á presenza de
mulleres na poboación total, preto do 52%, co que se pode considerar que a nivel xeral a pi esenza
feminina numérica no alumnado universitario está normalizada. Non obstante, ao analizar os datos
por áreas de coñecemento, obsérvese unha distribución desigual, oscilando do 28,1% na área da
enxeñería e arquitectura a un 73,3% na área das ciencias da saúde, o que deberá terse en conta
pola universidade que se crea con este anteproxecto de lei, posto que abrangue as seguintes ramas
de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura, para tentar reducir a
brecha de xénero existente entre as diferentes ramas do coñecemento.

De acordo con todo o sinalado, INFORMO:

O contido deste anteproxecto de lei non presenta unha colisión coa normativa vixente en materia de
igualdade, o que implica que non se considere necesaria a emisión de valoracións e recomendacións
ao respecto, sen prexuizo de ter en conta as previsións sinaladas neste informe para unha mellor
integración transversal da perspectiva de xénero no ámbito do sistema universitario.

Santiago !lit Corp.osteia-,-4-kle decembro de 2019
A se Wetilria

lguaidade
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MARIA BEATRIZ SOUTELO FERRO, SECRETARIA CO CONSELLO GALEGO DE
UNIVERSIDADES,

CERTIFICO:
Que o Pleno ordinario do Conseilo Galego de Universidades, na stia reunión do día 9 de
decembro de 2019, acta pendente de aprobación, en exercicio das competencias previstas no
artigo 3 apartado 2.b) do Decreto 98/2014, do 17 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do
Consello Galego de Universidades, acorde informar favorablemente por maioría, o cumprimento
dos requisitos previstos na normativa vixente polo anteproxecto de Lei de recoñecemento da
universidade privada "Universidad Intercontinental de la Empresa», con sede na Comunidade
Autónoma de Galicia.

E para que conste expido a presente certificación en Santiago de Compostela a nove de
decembro de dous mil dezanove.

Visto e Prece
A conseileira de Educación, Universidade e Formación Profesional,

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

?residente do Conseilo Galego de Universidades
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MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

COMISIÓN DELEGADA

JOSÉ MANUEL PINGARRÓN CARRAZÓN, SECRETARIO DE LA CONFERENCIA
GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA,

CERTIFICA que, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.5 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica

ar la integridad de este documento en la sigu ien te dirección
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CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

4/2007, de 12 de abril, la Comisión Delegada de la Conferencia General de
Política Universitaria, en la sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2020,
con la abstención de los representantes de las Comunidades Autónomas de
Aragón, Cataluña, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra, ha emitido
informe favorable en el procedimiento de reconocimiento de la Universidad
Intercontinental de la Empresa.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma el presente certificado en
Madrid, a fecha de firma electrónica de este documento.
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INFORME DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA
UNIVERSITARIA AL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA
Sesión de 25 de noviembre de 2020

E

1.

Antecedentes.

Procedente de la Secretaria Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia, con fecha 16 de
octubre de 2019, tuvo entrada en la Secretaría General de Universidades el expediente
o

o

referido a la solicitud de reconocimiento de la universidad privada denominada UNIVERSIDAD

2

INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA a efectos de que se emitiera el correspondiente informe

_op

por la Conferencia General de Política Universitaria, de conformidad con lo previsto en el art.2
4.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Antes de que la solicitud llegara a esta Secretaría General de Universidades, en el seno de la

-oo

Comunidad Autónoma de Galicia, esta propuesta obtuvo un informe favorable, de fecha 15
de octubre de 2019, por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG) para su creación y reconocimiento, así como un informe de pertinencia socioeconómica de la propia Secretaria Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia de 10 de julio

E2

de 2019.

o

o
o_

A ello se añade que, en fecha 19 de julio de 2019, la Consejería de Educación, Universidad y
Formación Profesional de la Xunta de Galicia dispuso que se iniciaran los trámites para la
elaboración del anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad.

o
-o

En fecha 9 de diciembre de 2019, el Consejo Gallego de Universidades (CGU), presidido por la
Consejera de Educación, Universidad y Formación Profesional, informó favorablemente el
anteproyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Intercontinental de la Empresa.

Por otra parte, una vez recibida la solicitud en la Secretaría General de Universidades, y en
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fecha 20 de noviembre de 2019, la entidad promotora remitió escrito de aclaración y

o

subsanación del proyecto. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2020, le fue concedido

"9

trámite de audiencia, y el 2 de octubre de este mismo año, ha presentado las correspondientes

o

alegaciones sin que se haya desvirtuado el proyecto inicial.

2
o

o
1:91.11?
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En virtud de este procedimiento y una vez examinada la memoria presentada por la

-o

(/)

interesada, así como las aclaraciones y subsanaciones posteriores, y con el fin de permitir la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

o

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, los servicios técnicos de

2

esta Secretaría General de Universidades elabora la presente propuesta de informe
FAVORABLE CON RECOMENDACIONES para su evaluación en el seno de la Conferencia
General de Política Universitaria.

diciembre y el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, considera esenciales para la puesta en

GEN-u 71 7-ddbc- 8139-a 3cb-9da 1-2d 3b-e2cb- Od15I Puede verificar la in tegridad de este documen to en la sig u ien te d irección
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El presente informe se estructura siguiendo los aspectos que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
marcha de un nuevo proyecto universitario en nuestro país.

2. Entidad promotora

La promotora de la solicitud es la FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL (Afundación),
institución gallega privada, sin ánimo de lucro, y agente de responsabilidad social corporativa
de ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. La sede de Afundación se encuentra en Cantón
Grande, 8 de A Coruña y dicha institución se encuentra registrada en el Registro Único de
Fundaciones de Interés Gallego. El patronato de Afundación está constituido por
representantes de ABANCA; los ayuntamientos de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo; las cuatro diputaciones provinciales de Galicia; el
Parlamento y la Xunta, así como por representantes de la entidad.

El Patronato de Afundación, a fin de dotar de personalidad jurídica propia a la
Universidad y, de plena autonomía de actuación de dirección y gestión y económico
financiera, constituyó la fundación sin ánimo de lucro Universidad Intercontinental de la
Empresa. Así pues, la Fundación no lucrativa Universidad Intercontinental de la Empresa nace
como una institución privada de educación superior de servicio público y responsabilidad
social y con personalidad jurídica propia, diferente a la de sus promotores.
En fecha 27 de junio de 2019, ABANCA, la Fundación Galicia Obra Social y la Fundación
Universidad Intercontinental de la Empresa acordaron promover la creación, mantenimiento
y desarrollo de la Universidad Intercontinental de la Empresa. Para ello, firmaron un convenio
marco en el que se establecían los fundamentos sobre el gobierno, funcionamiento y

2
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financiación de dicha Universidad. ABANCA asumió el compromiso de realizar aportaciones

o

económicas anuales para el proyecto de Universidad y la Fundación Galicia Obra Social firmó

o

la entrega de los inmuebles en los que se ubicará la misma.
o
La universidad proyectada se denominaba inicialmente Universidad Internacional de la
Empresa, nombre que se modificó, en fecha 27 de junio de 2019. No obstante, en la memoria
aparece con el nombre original, circunstancia que debería ser subsanada.

E
E

En la actualidad AFundación posee centros de Formación Profesional, Bibliotecas y una

o

escuela de Educación Infantil.
El proyecto presentado surge de la transformación del Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), centro universitario y escuela de negocios adscrito a
la Universidad de Vigo desde el año 2009, en la nueva Universidad. Dicho centro imparte
actualmente el Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Máster en Dirección y
Administración de Empresas, además de otras enseñanzas no oficiales (52 másteres

9.
o
3
6'

profesionales y programas especializados). Cabe señalar que IESIDE imparte formación en las
modalidades presencial y on-line.

°71
La Sede de la Universidad se establecerá en Santiago de Compostela, en el inmueble sito
en Rúa Nova 33 y dispondrá de campus académicos en Vigo y A Coruña donde se ubican las
actuales sedes de IESIDE.
3. Modelo académico y oferta docente
o
o

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) se define como una institución

7,5

privada de educación superior, de servicio público, con fuerte orientación internacional y

_á

especializada en el amplio ámbito de la empresa, con una variada oferta interdisciplinar de
calidad.
77,
El modelo académico que se propone es un modelo universitario diferencial que contará

á

con una estructura horizontal basada en programas y proyectos. Se afirma que la Universidad
Intercontinental de la Empresa se estructura en torno a áreas medulares de conocimiento,

o

evitando las rigideces asociadas a facultades y departamentos convencionales y posibilitando
la creación de itinerarios formativos individualizados.
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La Universidad Intercontinental de la Empresa impartirá enseñanzas dirigidas a la
obtención de títulos de carácter oficial y títulos propios, en la modalidad presencial y mixta
(presencial y on-line). La formación presencial se complementa con un campus virtual para la
formación on-line que será interactiva y tele presencial con programas mixtos (blended).

o
c,
2,2

2

La justificación de la propuesta se fundamenta en que las universidades gallegas no
cuentan con una oferta especializada en la empresa y en que no existen universidades

E
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privadas que ofrezcan enseñanzas on-line en Galicia. Por ello, se indica en la memoria, el
alumnado gallego debe trasladarse a otras comunidades autónomas a estudiar o bien cursar
sus estudios en universidades no presenciales.
Los promotores han subrayado en el trámite de audiencia el carácter presencial de la
Universidad con apoyo virtual. Tras examinar la memoria, se confirma que es así para las
titulaciones oficiales.
El objetivo de la Universidad Intercontinental de la Empresa es constituirse en
universidad privada de servicio público especializada en el campo de la empresa y de carácter
internacional desarrollando una actividad académica centrada en dos áreas de conocimiento:
ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura.
Actualmente, IESIDE mantiene acuerdos de colaboración para el intercambio de
profesorado y alumnado con universidades de diferentes países entre los que se encuentran
Irlanda, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, Suiza, Austria, Canadá, Alemania, China,
Colombia, Paraguay, Ecuador y Turquía, siendo uno de sus objetivos estratégicos facilitar el
intercambio de estudiantes y profesorado con universidades extranjeras. A medio plazo,
según se hace constar en la memoria, la Universidad pretende crear campus universitarios en
Estados Unidos y en Portugal.

La oferta académica que propone la UIE es la siguiente:

4

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

CSV : GEN-6717-dd6c-8139-a3cb-9da1-2d3b-e2cb-Od15
-41' 110

09RECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSE MANUEL PINGARRON CARRAZON 1 FECHA: 26/11/2020 18:051 Sin acción especifica

48542

I

E

II1Wá
oIt
o
o
,%'
GRADOS

1. Grado en Administración y Dirección de Empresas'
2. Grado en Negocios Digitales e Inteligencia Artificial
o

3. Grado en Ingeniería en Sistemas de Información y Ciberseguridad

2

4. Grado en Ingeniería Empresarial y Ennprendimiento Tecnológico
MÁSTERES

1. Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas — MBA2

y?.

2. Máster Universitario en Derecho Empresarial y Economía Digital
A.
2

4. Máster Universitario en Ingeniería de Datos e Inteligencia de Negocios
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DOCTORADOS

1. Doctorado en Economía y Empresa
2. Doctorado en Data Science y Sistemas de Información

En total se propone una oferta de 4 Grados, 4 Másteres, y 2 Doctorados, lo que da lugar
a 10 títulos oficiales. De esta manera, se superan las 8 titulaciones mínimas que exige el
artículo 6.1 del RD 420/2015.
A esta propuesta habría que sumar los títulos propios, fundamentalmente másteres
no oficiales, que inicialmente serían 2 grupos de cada uno de los 7 másteres siguientes:
1. Excutive MBA
2. Dirección Económico-Financiera
3. Banca y Finanzas
4. International Business
5. Liderazgo y Gestión de Personas
6. Marketing Digital/GESCO
7. SAP
Las citadas titulaciones se impartirán a través de cuatro centros universitarios:

'Título oficial impartido en la actualidad por 1E50E, como centro adscrito a la Universidad de Vigo.
Título oficial impartido en la actualidad por IESIDE, como centro adscrito a la Universidad de Vigo.

2
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1. Instituto Universitario de Administración de Empresas y Derecho.
2. Instituto Universitario de Ingeniería y Tecnología Empresarial.
3. Instituto Universitario de Investigación (IUI).

o
o
113)
tt,

4. Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE).
En cuanto a la denominación de estos cuatro centros universitarios, se debe señalar que
la administración autonómica debe velar por que la denominación de los centros se adecue a
lo dispuesto en la Ley Orgánica, ya que la denominación de Instituto Universitario solo permite
la impartición de cursos de doctorado y postgrado.
En los dos primeros se impartirán los grados y másteres oficiales, en el IUI los doctorados
y en el IESIDE se ofertarán ocho másteres propios.

o

-5

Los planes de estudio de los títulos de Grado se articulan en 240 créditos ECTS y los títulos

%->

de Máster en 60 ECTS, a excepción del Máster Universitario en Dirección y Administración de
Empresas que estará organizado en 90 ECTS, que se cursarán en 2 o 3 semestres académicos.

.
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El proyecto contempla un calendario académico basado en dos semestres académicos.
Cada uno de ellos está compuesto por 15 semanas lectivas y por tres de exámenes. Además,
se incluirá un semestre académico de verano que permitirá a los estudiantes avanzar en su
carrera o ampliar sus áreas de conocimiento, cursando sus estudios a su ritmo e ingresar en
la universidad en otoño, invierno o verano. Por tanto, según se expresa en la Memoria, la
Universidad permanece activa durante todo el año.

La memoria contempla (págs. 100-117) los planes de estudios de los grados y másteres
propuestos. Las prácticas externas serán optativas y tendrán un peso en el plan de estudios
de 6 créditos ECTS. El Trabajo Fin de Grado y el Trabajo Fin de Máster constan de 12 créditos
en todos los casos.

o
La propuesta prevé la puesta en funcionamiento de la Universidad el curso 2021-2022.
Todas las titulaciones oficiales se impartirán de manera presencial en los campus de Vigo y A
Coruña, que funcionarán como campus interconectados en red con una sección en cada uno
o

de ellos. Los títulos propios se continuarán impartiendo en IESIDE.

'7

implantarán en el primer semestre de funcionamiento de la Universidad, siempre y cuando

Además, la intención expresada en la memoria es que todos los estudios previstos se
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Por último, se precisa que la formación estará basada en el estudio de casos, con un
equilibrio entre la teoría y la práctica y demás innovaciones de tecnología educativa y con una
decidida apuesta por un programa tutorial al estilo anglosajón (mentores). Asimismo, se indica
que contará, como recursos adicionales de enseñanza y aprendizaje, con un campus virtual
vanguardista y se hará un uso intensivo de la tecnología, tanto en la propia aula, dotada con
los últimos avances y sistemas de grabación y videoconferencia interactivos, como en el
propio campus virtual.

4. Proyecto Investigador
El Real Decreto 420/2015 dispone, en el artículo 6.2.b) y en el anexo III. g) que la
memoria docente debe aportar información:
i)

sobre la programación de la actividad investigadora de la Universidad;

ii)

sobre las estrategias a seguir para la incorporación de talento científico, la
participación en proyectos de investigación competitivos y la colaboración con
el sector productivo;

iii)

y sobre la previsión de estructuras específicas que aseguren el cumplimiento
de los objetivos investigados.

Estas cuestiones se abordan en la memoria en el Capítulo III, apartado 2.3.
Se expone que la Universidad Intercontinental de la Empresa concibe la investigación
como un elemento estratégico. Partiendo de este enfoque, se pretende crear el Instituto
Universitario de Investigación (IUI), bajo cuya responsabilidad estará toda la investigación que
se lleve a cabo en la institución, tanto la realizada por el PDI e investigador posdoctoral como
la realizada por estudiantes de doctorado. El IUI trabará de forma coordinada con el Centro
de Innovación y Tecnología (CITA) y el Centro de Investigación Económica y Financiera (CIEF),
ambos titularidad de ABANCA.
Dentro del IUI se creará una Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación
(OTRI) con la finalidad de permitir al investigador comunicar los resultados de su trabajo a las
empresas, acceder a la I+D, al investigador—emprendedor la creación de spin-offs y start-ups
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Cada programa de investigación estará organizado, diseñado y coordinado por una
comisión de investigación responsable de las actividades de formación e investigación y se
crearán diferentes grupos de Investigación.

Las líneas de Investigación previstas son:
a) Banca y Finanzas
b) Sostenibilidad, RSC y Desempeño Social Corporativo
c) Big data para la toma de decisiones
d) Inteligencia de Negocio
Se pondrán en marcha dos programas de doctorado:
a. Doctorado en Economía y Empresa
b. Doctorado en Data Science y Sistemas de Información
Adicionalmente, a los doctorados universitarios, la UIE contará con un programa de
doctorado "Executive Doctorate", como título propio, enfocado a la investigación aplicada con
el fin de dar respuesta a problemas prácticos de los negocios y la gestión.

El Plan General de Investigación incluye los criterios de Producción Científica y los
elementos de calidad que deben prevalecer.
Para financiar el proyecto investigador se propone la concurrencia a diferentes
convocatorias de ayudas nacionales e internacionales. Además, se manifiesta que el IUI velará
por el seguimiento de otros programas privados de investigación procedentes de empresas y
fundaciones. También se indicaba inicialmente que se destinaría un 5% del presupuesto a
investigación, aunque con posterioridad, la sociedad promotora aclaró que dicha cifra no
había sido bien expresada, ya que el compromiso es destinar al Instituto Universitario de
Investigación un 3,5% de los ingresos de la Universidad. A esta cantidad se sumará otra para
recursos bibliográficos necesarios para la investigación.
Según los datos aportados, en los seis primeros años de funcionamiento de la
universidad, se prevé destinar a investigación las siguientes cantidades:
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Laboratorio de

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑOS

AÑO 6

230.862,42€

235.479,67 C

240.189,26€

244.993,05 C

249.892,91C

254.890,77 C

Investigación
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Recursos
Bibliográficos

30.137,50 C

40.582,25 C

51.998,00€

62.948,00€

68.269,50 C

72.772,50€

Actividades de
Investigación

210.962,50€

284.075,75 C

363.986,00 C

440.636,00 t

477.886,50 t

509.407,50€

TOTAL

471.962,42€

560.137,67€

656.173,26 €

748.577,05€

796.048,91€

837.070,77€

En las partidas anteriores se incluye, además del importe necesario para el equipamiento
de los laboratorios, el presupuesto para el mantenimiento y actualización bibliográfica de las
bibliotecas (ediciones tanto en papel como digitales) y para impartir las enseñanzas de tercer
ciclo, desarrollar los proyectos de investigación y los costes relativos a la difusión de la
actividad investigadora, entre los que se encuentran las asistencias a congresos y jornadas, la
difusión y publicación de nuestras revistas y la publicación y difusión de artículos en revistas
indexadas.
El proyecto, inicialmente, no define los espacios e infraestructuras necesarias para
llevar a cabo el proyecto investigador, sin embargo, asume el compromiso de contar con
cr)

laboratorios informáticos y de ingeniería en régimen de arrendamiento. Este compromiso se
concreta en la tabla de la cuenta de resultados en la que se contempla una partida destinada
al arrendamiento de los equipos necesarios para los laboratorios vinculados con las

E

o

titulaciones del área de ingeniería.

-O

Por otra parte, en el trámite de audiencia, la entidad promotora aclaró que la
investigación que desarrollará la Universidad Intercontinental de la Empresa se ubica en el
campo de la Economía y Empresa y, por tanto, es un tipo de investigación basada en recursos
informáticos, matemática aplicada y áreas afines, señalando que los laboratorios docentes,
sólo son necesarios en las titulaciones del área de Arquitectura e Ingeniería. En consecuencia,
precisó que todos los laboratorios docentes y aulas informáticas estarán virtualizados de
forma que tanto profesores como alumnos podrán acceder en remoto para usar los
programas instalados en los ordenadores de los laboratorios, desde cualquier zona del campus
o desde sus casas y asumió el compromiso de habilitar despachos, espacios adecuados, e
inclusive laboratorios específicos para el desarrollo del trabajo investigador, en caso de que
fuera necesario. Además, anunció que los laboratorios actualmente ubicados en espacios
destinados a Formación Profesional en A Coruña pasarán a ser de uso exclusivo de la
universidad.
Por último, se destaca en la Memoria la colaboración con el Centro de Investigación y
tecnología ABANCA (CITA) que permite el uso exclusivo por los investigadores de la UIE de las
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la tecnología de vanguardia disponible en aulas, despachos, seminarios y laboratorios,
u_
-o

fundamentales para el tipo de investigación que realizará la UIE.

(,)
5. Previsión de alumnos y profesores
o

Los datos referidos a las previsiones de alumnado son importantes, puesto que están

8

en relación directa con otros aspectos esenciales del proyecto, como son los relativos al
número de profesores, equipamientos, aularios y, en última instancia, previsiones

E

-0

económicas.
Junto a la relación de la oferta de títulos y al cronogranna de implantación de los
mismos, el artículo 6.2.a) del Real Decreto 420/2015 exige también la previsión del número
total de plazas universitarias que pretenden ofertarse, curso a curso.
Las previsiones numéricas de alumnado se contemplan en las tablas incluidas en las
páginas 124-125 de la memoria. Los datos aportados corresponden al alumnado que cursará

7).
2

sus estudios de forma presencial. En principio, los grupos de grado tendrán entre 25 y 40
alumnos, los grupos de máster oficial entre 10 y 15 alumnos y los másteres propios entre 10
y 30 alumnos.

o
o

TABLA RESUMEN PREVISIÓN ALUMNADO

-1)
-o

ce

-o

Semestre 1 y 2
2021/2022

Semestre 2 y 3
2022/2023

Semestre 3y 4
2023/2024

Semestre 4y 5
2024/2025

Semestre 5 y 6
2025/2026

Semestre 6y 7
2026/2027

361'
90
8

553
110
12

754
136
16

976
142
22

1.054
146
20

1.110
150
22

459
190

675
210

906
230

1.140
240

1.220
250

1.282
260

649

885

1136

1380

1470

1542

220

380

540

700

440

760

1080

1400

eS)
GRADO
mÁSTER
DOCTORADO
TOTAL ALUMNADO
TIT. OFICIALES
TIT. PROPIOS
PREVISIÓN
TOTAL
ALUMNADO
N9
MÁXIMO DE
ALUMNOS EN CADA
CAMPUS
TIT. OFICIALES

Nº MÁXIMO DE
ALUMNOS EN
TIT. OFICIALES

t*) Incluye al alumnado que está cursando actualmente sus estudios de Grado en

IESIDE

Debe significarse que, inicialmente, las cifras de alumnado inducían a confusión pero en el
trámite de audiencia la entidad promotora aclaró este extremo indicando que en cada campus
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Así pues, el cálculo del número máximo de alumnado en cada campus tomando como
referencia que los grupos de grado estarán conformados por un máximo de 40 estudiantes y
los de máster oficial por 15, arrojaría una cifra de 700 estudiantes como máximo en cada
campus, una vez implementadas todas las enseñanzas y sin contar el alumnado de los títulos
propios ni doctorados.

PREVISIÓN DE ALUMNADO PARA EL PRIMER CURSO

Grado en Administración y Dirección de Empresas ADE
Grado en Negocios Digitales e Inteligencia Artificial
Grado en Ingeniería en Sistemas de Información y
Ciberseguridad
Grado en Ingeniería Empresarial y Emprendimiento
Tecnológico
TOTAL ALUMNADO GRADO
Máster Universitario en Dirección y Administración de
Empresas
Máster Universitario en Derecho Empresarial y Economía
Digital
Master
Universitario
en
Neuromarketing
y
Comportamiento del Consumidor
Master Universitario en Ingeniería de Datos e Inteligencia
de Negocios
TOTAL ALUMNADO MÁSTER
TOTAL ALUMNADO PRIMER AÑO

ALUMNADO
60 Presenciales
60 Presenciales
50 Presenciales

A CORUÑA
30
30
25

VIGO
30
30
25

Nº MÁXIMO
80
80
80

SO Presenciales

25

25

80

220
30 presenciales

110
15

110
15

320
30

30 presenciales

15

15

30

30 presenciales

15

15

30

30 presenciales

15

15

30

120
340

60
170

60
170

120
440

En relación con el profesorado, las exigencias del anexo III, y del artículo 7 del Real
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Decreto 420/2015, son las siguientes:
•

la ratio profesor/alumno, que no debe ser inferior a 1/25.

•

el número mínimo de doctores en las enseñanzas de grado no puede ser inferior al
50% del personal docente, porcentaje que se eleva al 70% en las enseñanzas de
master.

•

al menos el 60% del total del profesorado debe serio en régimen de dedicación a
tiempo completo.
A efectos de acreditar los requisitos anteriores, dispone el apartado 6 del artículo 7

que "las universidades deberán aportar la plantilla del personal docente e investigador al
comienzo de la actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación
total de las correspondientes enseñanzas".

11
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o
-Ljs
o

Esta cuestión se contempla en el Capítulo III, apartado 2 de la Memoria (págs. 137-

o
2
u.

144).

(f)

Por su parte, la jornada del personal docente se rige por el Convenio Colectivo de
Universidades Privadas que determina que la jornada del profesorado a tiempo completo es

o

de 1685 horas al año, siendo 613 horas de docencia (máximo 15 horas/semana) y 1.072 para

E-

otras actividades.

r
e)
E

Así pues, la estimación del número de profesores necesarios se ha realizado

•sá

considerando que los créditos semanales se corresponden con 10 horas lectivas a la semana

de 450 horas anuales, aunque se indica que habrá variaciones según el perfil docente. La

GEN-6717-dd6c-813J a3cb-9da l2d3b-e2cb-0d 15Í Puede ve ficar la integ r ida d de este documento en la sig uien te dirección
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en los grados y con 8 horas lectivas en los másteres y, asignando a cada profesor una media
jornada del profesorado a tiempo parcial se estima en 10 horas semanales, lo que supone un
total de 300 horas anuales.

La memoria establece la siguiente tabla de previsiones de profesorado equivalente a tiempo
completo de titulaciones oficiales:

Nº Profesores de Grado
Nº Profesores de Máster
Nº Total Profesores
equivalente a TC (1)
Titulaciones oficiales

Semestre 1 y 2
2021/2022

Semestre 2 y 3
2022/2023

Semestre 3y 4
2023/2024

Semestre 4y 5
2024/2025

Semestre 5 y 6
2025/2026

Semestre 6y 7
2026/2027

16
10

25
10

34
10

46
10

46
10

46
10

26

35

44

56

56

56

(1) Sin contabilizar el profesorado que impartirá Títulos Propios

Profesorado equivalente a tiempo completo de todas las titulaciones

Nº Profesores de Títulos
Propios
Nº Total Profesores
equivalente a TC (2)

Semestre 1 y 2
2021/2022

Semestre 2 y 3
2022/2023

Semestre 3 y 4
2023/2024

Semestre 4 y 5
2024/2025

Semestre 5 y 6
2025/2026

Semestre 6 y 7
2026/2027

15

15

15

15

15

15

41

50

59

71

71

71

(2) Contabilizando el profesorado que impartirá Títulos Propios

Las estimaciones de profesorado se han realizado sobre profesorado equivalente a
tiempo completo, pero no se concreta completamente la cifra exacta de profesores que
realmente tendrán dicha dedicación y la de aquellos que ejercerán a tiempo parcial. En todo
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u_

caso, este volumen permite responder a las exigencias docentes de los títulos oficiales y es
coherente con la previsión expuesta de despliegue de estas.

cn
o.
a>

oc.)
1Z;

E

El cálculo de doctores se ha realizado según el porcentaje previsto en el citado real
decreto, pero no se detallan explícitamente los perfiles del personal docente e investigador.

Estas dos cuestiones son relevantes y en todo caso, deberán ser objeto de ulterior
verificación por la Administración Autonómica y la ACSUG, en el momento de llevar a cabo la
evaluación de las titulaciones oficiales que la Universidad tiene proyectado impartir.

Respecto a !as categorías de profesores, en el proyecto
2

c(2 corresponden reln

las

8

categorías contempladas en el Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas y, en

-6

cuanto al ámbito de conocimiento, no se facilita información al respecto. Se deberá detallar
su ámbito de conocimiento y tipología cuando se evalúen las memorias de los títulos oficiales

7).
2

que se pretenden ofertar.

a)

En relación con el Personal de Administración y Servicios, se indica en la memoria que
o

se llegará a contar con un total de 24 personas. Esta cifra debería incrementarse,
especialmente en aquel personal relacionado con laboratorios, bibliotecas y servicios de
documentación.

o

6. Emplazamiento e instalaciones

Las actividades formativas de la Universidad Intercontinental de la Empresa se llevarán
a cabo, inicialmente, en las instalaciones que ocupa actualmente IESIDE en los campus
o
_6

principales de A Coruña y de Vigo, que serán cedidas por Afundación en el momento en que
se produzca el reconocimiento de esta. Además Afundación pone también a disposición de la
Universidad toda su red de infraestructuras educativas, sociales y culturales, integradas por

,J)
‘r,
c7)

inmuebles situados en diferentes localidades de Galicia, que suponen una superficie de más
de 65.000 m2.
Las instalaciones del campus de A Coruña están localizadas en la calle Ronda de Nelle
n 2 31. Se sitúan en una parcela de 2.823 m2 y se componen de dos inmuebles conectados

'9

entre sí: un edificio principal de 3.927 m2 distribuidos en 3 plantas sobre rasante y dos sótanos
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y una torre de 1.000 m2 distribuidos en 8 plantas (pág. 151).
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En la Memoria se prevé la utilización de sendos inmuebles en A Coruña y Vigo que

-0

albergan centros de Formación Profesional. No obstante, en el trámite de audiencia, la
entidad promotora informó que el Patronato de AFundación había aprobado la cesión de las
instalaciones del Centro de Formación Profesional, en el Campus de A Coruña a la Universidad
para su uso exclusivo y en el caso del Campus de Vigo se han sectorizando los espacios del
17,

edificio del Centro de Formación Profesional para que los espacios que ocupe la Universidad
sean de uso exclusivo y tengan una puerta de entrada independiente.

Ir;

En conjunto, en el campus de A Coruña se distinguen 13 aulas, de las cuales 1 es de
informática, y 2 laboratorios (no se indica si son docentes o de Investigación), que ocupan una
superficie total de 1.111 m2. Asimismo, para la Biblioteca virtual se reserva un espacio de 57
m2 para instalar el equipamiento que permita el acceso in situ a la información virtual. En el

2.

edificio que inicialmente albergaba al Colegio de Formación Profesional se encuentran 11
aulas, 1 de ellas de informática y 2 laboratorios que ocupan una superficie total de 873,17 m2.

También se ponen a disposición de la Universidad la sede de AFundación y el centro
0

ABANCA Innova en A Coruña.

La sede central del campus de Vigo está situada en la Avenida de Madrid nº 60.
Igualmente, están disponibles otros espacios: el Colegio Hogar y el Pazo y la finca de San Roque
a los que hay que añadir el resto de instalaciones de AFundación en Vigo entre las que destaca

E

la sede de la calle Policarpo Sanz.
El edificio de la Avenida de Madrid nº 60 tiene una superficie total de 3.610 m2
a_

distribuidos en tres plantas. Es en este inmueble donde IESIDE imparte actualmente el Grado
en ADE y el Máster en Administración y Dirección de Empresas. Dispone de 11 aulas y 1
laboratorio informático y 2 de ingeniería. También incluye una biblioteca de 232 m2 con una
capacidad para 79 personas. Los espacios docentes, según consta en la Memoria, son
versátiles pudiendo tener usos diferentes.
También se utilizarán las instalaciones del Colegio Hogar, centro de Formación
Profesional sito en la calle Filipinas nº 60, que tal y como se ha señalado anteriormente será
sectorizado a fin de evitar la confluencia de estudiantes de diferentes niveles. Se precisa en la
Memoria que los talleres y laboratorios de este centro son de especial interés para el Instituto
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En el edificio principal de este campus, la Universidad cuenta con 11 aulas, 1 de ellas
de informática y 2 laboratorios de ingeniería y en el centro de Formación Profesional con 17
aulas y 14 laboratorios. En total se destinará una superficie de 1.844,71 m2 a estos espacios
docentes.
Otros espacios complementarios a los descritos en el campus de Vigo son: el Pazo de
San Roque en la calle Filipinas, n9. 8, que será utilizado, por ejemplo, como se indica en la
memoria, para la organización de programas para directivos, celebración de conferencias o
defensa de proyectos de los estudiantes; la Sede de AFundación en Vigo que cuenta con seis
aulas de formación, además de diferentes salas y el Teatro de AFundación que tiene con una
biblioteca con capacidad para 300 personas. Además, AFundación pone a disposición de la
Universidad las sedes que ocupa IESIDE en otras ciudades gallegas: Santiago de Compostela,
Pontevedra, Ourense y Ferro!.

La formación on-line, se desarrollará mediante un campus virtual a través de una
plataforma tecnológica en la cual se desarrollaran programas académicos completos o
parciales. La descripción del campus virtual, así como de las actividades que se desarrollan en
el mismo y los recursos disponibles para el estudiante vienen descritos en la memoria en las
páginas 182-185. Además se prevé utilizar la videoconferencia como herramienta interactiva
entre profesor y estudiante.
Por último se indica en este capítulo que los dos campus disponen de todos los
recursos materiales y servicios para comenzar a impartir los títulos que se proponen,
destacando que se prevé realizar una importante inversión en tecnología.

7. Normas de Organización y Funcionamiento (NOF).

El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, determina en su artículo 10.3.a) que en el
momento de inicio de la actividad, las universidades deberán aportar la estructura y normas
de organización y funcionamiento que habrán de regir hasta la aprobación definitiva, en su
caso, de dichas normas o de sus Estatutos.

Esta cuestión se aborda en el capítulo II de la memoria (págs.68-91). Aunque se prevé
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universitaria, no detalla la participación en los órganos de gobierno de la Universidad de los

e

integrantes de la comunidad educativa (PDI, PAS, estudiantes).

En este sentido, cabe recordar que la aprobación de las NOF no compete estrictamente
o

al órgano promotor de la universidad, sino a la propia universidad, una vez creada o

8

reconocida, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 5 del artículo 6 de la LOU,
lo que significa que el examen riguroso de las NOF debe realizarse por la Comunidad

E

Autónoma de Galicia en el momento de autorizar el comienzo de actividades.

8. Estudio económico y garantías financieras.
o

.2

De conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 420/2015, las universidades privadas
deben aportar, a efectos de su reconocimiento:
,71

•

las garantías que aseguren su financiación económica;

•

un plan de viabilidad;

•

un plan de cierre para el caso de que su actividad resulte inviable;

•

y el compromiso de mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de
sus centros durante un período mínimo que permita finalizar sus estudios a los

o

alumnos que, con un aprovechamiento académico suficiente, los hubieran
iniciado en ella.

?"?
Esta cuestión se contempla en las páginas 205-217 de la memoria. Las previsiones
económicas están basadas en la evolución del alumnado.

La base del cálculo de los ingresos es el precio de la matrícula, que será de 7.500€ en

o

el caso de los estudios de grado, de 10.500 € para los másteres universitarios y de 12.500 € el
precio de los títulos propios.

o

Se estiman para el primer año unos ingresos totales de 6.027.500 €, que se
incrementarán progresivamente hasta llegar a 12.589.600 € al cuarto año. De estas
cantidades, hasta un máximo del 15% se destinarán a becas.

Estos ingresos se prevén aumentar con los obtenidos por programas de doctorado,
por la impartición de programas de formación directiva desarrollados a medida para empresas
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o instituciones y por servicios de consultoría gerencial. La estimación realizada por estos
conceptos es de 350.000€ el primer año, computándose unos ingresos totales de 6.377.500E.
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Entre las partidas de gastos destaca la referida al PDI (2.675.000 €) seguida de la

-ao
(f)

asignada a Becas (904.125 €) y a Marketing (843.850 €), correspondiendo las anteriores cifras
al primer año.

o

Se desconoce el importe exacto del presupuesto dedicado a investigación, puesto que
se encuentra incluido en la partida "Biblioteca y Actividades de Investigación". Se indica en la
Memoria que en esta partida se incluye el presupuesto necesario para el mantenimiento de
las bibliotecas y para impartir las enseñanzas de tercer ciclo, desarrollar los proyectos de
investigación, así como los costes de gestión y administración de la unidad y los costes
reiativós a la difusión de la actividad investigadora, entre los que se encuentran las asistencias
a congresos y jornadas, la difusión y publicación de nuestras revistas, y la publicación y
difusión de artículos en revistas indexadas. No obstante, cabe recordar, tal como consta en
la página 6 del presente informe, que la sociedad promotora se ha comprometido a destinar
un 3,5% de los ingresos al Instituto Universitario de Investigación.
(7,

2

El resumen de las previsiones de ingresos y gastos puede observarse en la tabla de la
página 217. En los dos primeros años de funcionamiento se prevén pérdidas. En el primero,
1.468.000 € y 731.000 € en el segundo. A partir del tercer año se producen beneficios que

o

llegan a ser de 901.167 € en el sexto año de funcionamiento, cuando se espera recuperar la
aportación inicial de 2,5 millones de euros que realizará AFundación.
9

Respecto a las garantías que se exigen en el apartado b del anexo III del Real Decreto
‘E:

420/2015, AFundación asegura que se compromete a mantener en funcionamiento la
universidad y los estudios que en ella se imparten durante un período mínimo que permita

o_

finalizar sus estudios a los estudiantes que, con su aprovechamiento académico normal, los
hubieran iniciado en ella y ofrezca garantías de su compromiso. Precisa que las garantías del
cumplimiento de ese compromiso se derivan de los 30 años de experiencia del IESIDE en

cs.
„rs

educación superior y la solvencia patrimonial de Afundación. Además, en el escrito de
su bsanación de la memoria se incluyen el plan de viabilidad en caso de cierre y las causas que
justificarían el mismo.

Como documentación justificativa de la garantía de actividad se aporta el informe de

17,
C'l
.
-,,

Auditoría de cuentas anuales emitido por la empresa auditora KPMG que evidencia que
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AFundación tiene un patrimonio neto de 221 millones de euros, si bien, en el ejercicio de 2017
tuvo un resultado negativo de 6,67 millones de euros.
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También se ha facilitado el Informe de Pertinencia socioeconómica elaborado por la
Secretaría General de Universidades de la Consejería de Educación, Universidades y
Formación Profesional de la Xunta de Galicia, que concluye favorablemente, indicando que el
reconocimiento de la Universidad Intercontinental de la Empresa no generaría coste alguno
para el erario público ni precisaría de fondos públicos para su financiación.

CONCLUSIÓN

La memoria que se informa incide sobre todos los extremos previstos en el Real Decreto
420/2015, cumpliendo, con carácter general, las exigencias contenidas en el mismo. En
consecuencia, los servicios técnicos de la Secretaría General de Universidades proponen que
la Conferencia General de Política Universitaria, a través de su Comisión Delegada, emita
informe favorable a la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa.

Adicionalmente, se propone que la Conferencia General de Política Universitaria, por medio
de su Comisión Delegada, apruebe las siguientes recomendaciones a las que la Comunidad
Autónoma debe hacer seguimiento para reforzar la solidez académica de este proyecto
universitario, así como el cumplimiento concreto de la normativa en los siguientes aspectos:
1) Por lo que respecta al profesorado, garantizar que se cumple el porcentaje de doctores
en las enseñanzas de grado y máster y al porcentaje de profesores en régimen de
dedicación a tiempo completo, de acuerdo con el Real Decreto 420/2015, de 29 de
mayo.

2) Garantizar el uso exclusivo por parte de la Universidad de las aulas de informática y de
los laboratorios de Ingeniería del Campus de Vigo.
3) Adaptar la denominación de los centros universitarios a las disposiciones de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades.
4) Velar por que la Universidad destine como mínimo el porcentaje de su presupuesto a
investigación y bibliotecas tal y como está expresado en la memoria.
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Madrid, 25 de noviembre de 2020.
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XUNTFI DE GALICIA
CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION E UNIVERSIDADE

Edificio Administrativo
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.gal

ici

Informe de legalidade sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento da
universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na
Comunidade Autónoma de Galicia

Esta Secretaría Xeral Técnica, logo de examinar o anteproxecto de Lei de
recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa,
con sede na Comunidade Autónoma de Galicia, emite o seguinte

INFORME

1. Marco normativo e competencial

O artigo 27.6 da Constitución recoñece ás persoas físicas e xurídicas a liberdade de
creación de centros docentes, dentro do respecto aos principios constitucionais.
O artigo 1 do Decreto 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade dispón que
Ile corresponden a esta consellería, entre outras competencias e funcións, a
planificación, regulación e administración do ensino regrado en toda a súa extensión,
niveis, graos, modalidades e especialidades, e a coordinación do sistema
universitario, de conformidade co establecido na Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
pola que se aproba o Estatuto de autonomía de Galicia, nas leis orgánicas
reguladoras do sistema educativo español e demais normativa de aplicación.
A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, regula no seu título I a
natureza, creación, recoñecemento e réxime xurídico das universidades públicas e
privadas, establecendo para tal efecto as regras para a súa posta en marcha e
funcionamento.
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No seu artigo 4 establece que a creación de universidades públicas e o
recoñecemento das universidades privadas levarase a cabo por lei da asemblea
lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se establezan.
O artigo 5 da citada lei determina que, en virtude do establecido no apartado 6 do
artigo 27 da Constitución, as persoas físicas ou xurídicas poderán crear
universidades privadas ou centros universitarios privados, dentro do respecto aos
principios constitucionais e con sometemento ao disposto nesa lei e nas normas
que, no seu desenvolvemento, diten o Estado e as comunidades autónomas no
ámbito das súas respectivas competencias.
O Real decreto 420/2015, do 29 de maio, de creación, recoñecemento, autorización
e acreditación de universidades e centros universitarios, ten por obxecto a
regulación básica dos requisitos de creación e recoñecemento de universidades e
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centros universitarios públicos e privados, a adscrición de centros universitarios, a
acreditación institucional de todos os centros universitarios, o procedemento para a
autorización do inicio das súas actividades en desenvolvemento do establecido na
Leí orgánica de universidades, así como a autorización de centros que impartan
ensinanzas conducentes á obtención de títulos estranxeiros.
A Leí 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, dispón no seu
artigo 3 que este sistema está integrado pola Universidade da Coruña, a
Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo e, se for o caso,
por aqueloutras que sexan creadas ou recoñecidas por !el do Parlamento de Galicia.
O artigo 12 da devandita lei determina que "a creación de universidades públicas e o

recoñecemento de universidades privadas realizarase mediante lei do Parlamento
de Galicia, cando cumpran os requisitos básicos esixidos na Lei orgánica de
universidades, nesta lei así como nas disposicións regulamentarias que se diten no
seu desenvolvemento, logo de informe da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, do Consello Galego de Universidades e da Conferencia
General de Política Universitaria".

2. Necesidade e oportunidade

A proxectada universidade configúrase como a primeira universidade privada do
noroeste peninsular especializada na empresa, a tecnoloxía e o emprendemento.
Entre as súas características, cabe salientar as seguintes:
- Supón un novo modelo administrativo-académico innovador e vangardista
adaptado á lexislación española, sincronizado con Bolonia no ámbito europeo e co
proceso de educación presencial e a distancia de Estados Unidos, cuxo centro será
a empresa e todas as súas múltiples combinacións.
- Internacionalización en todas as dimensións: contidos, profesores, estudantes e
alianzas estratéxicas con institucións de diferentes ámbitos, especialmente
universidades de Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina, campus
multilingüe e multinacional.
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- Alta especialización, con prioridade na formación de posgrao en todos os ámbitos
da empresa, a ciencia e a tecnoloxía aplicada á empresa e o emprendemento e a
innovación de procesos.
- Modelo baseado na excelencia e na xeración de coñecemento e non nun status
socioeconómico: formación de elite para todos os estratos sociais que permite o
acceso a estudantes sen capacidade económica, pero academicamente excelentes,
cun elevado número bolsas de traballo e créditos educativos e con tarifas non
superiores á media de institucións educativas comparables.
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-Forte vinculación e cooperación coas empresas e as universidades públicas
galegas, coa posibilidade de desenvolver programas conxuntos e sen entrar en
competencia.
No que atinxe ás razóns de oportunidade, cómpre sinalar o seguinte:
- O Sistema Universitario de Galicia, composto por tres universidades públicas e sete
campus universitarios, complementaríase coa autorización dunha universidade de
carácter privado e con programa de ensino mixta-blended (que permite formación
online interactiva e telepresencial) e cunha oferta especializada na empresa,
tecnoloxia e o emprendemento.
- Un dos retos do sistema universitario galego é a mellora da empregabilidade dos
seus estudantes. Este proxecto ten a intención de servir aos intereses de Galicia
achegando un modelo de referencia internacional en innovación, tecnoloxía, enfoque
empresarial, excelencia académica e carácter internacional.
- O establecemento deste proxecto universitario en Galicia colabora no incremento
do impulso o económico da comunidade, mediante a adopción de medidas para a
retención de alumnado galego que opte pola universidade privada ou para a
atracción de estudantes doutras comunidades e países, o que repercutirá no
incremento de alumnado nesta comunidade autónoma e ao mesmo tempo o
aumento da taxa de actividade emprendedora en Galicia.

3. Tramitación

Con data 4 de outubro de 2018 tivo entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia a
solicitude de recoñecemento da universidade, promovida pola Fundación Galicia
Obra Social- Afundación.
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En cumprimento do disposto no artigo 133 da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, o anteproxecto foi
obxecto de consulta pública previa no Portal de transparencia e Goberno aberto da
Xunta de Galicia, do 16 ao 30 de xaneiro de 2019. Como consecuencia desta
difusión presentáronse suxestións por parte da Universidade de Vigo.
O día 10 de xullo de 2019 a Secretaría Xeral de Universidades emitiu un informe
favorable acerca da pertinencia socio-económica da solicitude de recoñecemento da
Universidade Intercontinental de la Empresa.
O día 19 de xullo de 2019 a persoa titular da consellería, á vista do citado informe,
acordou que se iniciasen os trámites para a elaboración e posterior aprobación do
anteproxecto de Leí de recoñecemento da universidade.
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O anteproxecto foi acompañado das memorias económico-financeira e xustificativa,
asinadas polo secretario xeral de Universidades o día 5 de agosto de 2019
O Servizo Técnico-Xurídico da consellería emitiu informe favorable o día 8 de agosto
de 2019.
O anteproxecto expúxose publicamente no Portal de transparencia e Goberno aberto
durante o período comprendido entre o 10 e o 30 de setembro de 2019, en
cumprimento do disposto no artigo 9 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno. Recibíronse alegacións da Universidade de Santiago de
Compostela e conxuntas das universidades da Coruña e de Vigo.
O anteproxecto elevouse á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia, que emitiu informe o 15 de outubro de 2019.
A Asesoría Xurídica emitiu informe o día 11 de novembro de 2019.
A Secretaría Xeral da lgualdade emitiu o informe'de impacto de xénero con data 4
de decembro de 2019.
A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos emitiu informe favorable o día do 5
de decembro de 2019.
O pleno ordinario do Consello Galego de Universidades, o día 9 de decembro de
2019, informou favorablemente o anteproxecto.
Finalmente, a Comisión Delegada da Conferencia General de Política Universitaria,
en sesión celebrada o 25 de novembro de 2020, emitiu informe favorable.

4. Legalidade

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O anteproxecto de leí remitirase á Comisión de Secretarios Xerais previamente ao
seu envío ao Consello Económico e Social.
De acordo co indicado considerase que o anteproxecto de Lei de recoñecemento da
universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na
Comunidade Autónoma de Galicia, reúne as condicións esenciais para a súa
aplicación e efectividade e que se axusta á legalidade vixente, polo que se informa
favorablemente.
Santiago de Compostela
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico
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Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

Exposición de motivos
A Constitución Española recoñece no seu artigo 27 a liberdade de ensino, así como a
liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes, dentro do
respecto aos principios constitucionais.
A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, regula os principais
aspectos relativos ás condicións e requisitos para o recoñecemento, funcionamento e
réxime xurídico das universidades privadas establecendo no seu artigo 4 a necesidade
de que o dito recoñecemento, que terá carácter constitutivo, se leve a cabo mediante
unha lei da asemblea lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se
estableza.
Así mesmo, a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, logo de
establecer no seu artigo 3 a posibilidade de creación ou recoñecemento por lei do
Parlamento de Galicia de novas universidades no sistema universitario autonómico,
desenvolve, no capítulo ll do Título I, o procedemento para a creación e recoñecemento
de universidades, establecendo os requisitos xerais e específicos que deben cumprir as
universidades privadas.
De acordo co marco xurídico exposto, a entidade Fundación Galicia Obra SocialAfundación solicitou o recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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como universidade privada que, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia,
impartirá ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e con validez en
todo o territorio nacional, nas modalidades presencial e semipresencial.
O proxecto da Universidad Intercontinental de la Empresa parte do Instituto de
Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), centro adscrito á
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Universidade de Vigo polo Decreto 445/2009, do 23 de decembro,onde se imparten os
estudos oficiais de grao en Administración e Dirección de Empresas e o master
universitario en Dirección e Administración de Empresas, ademais de títulos propios e
interinstitucionais.
O seu obxectivo é constituirse en universidade privada de servizo público, especializada
no eidn da empresa e de carácter internacional, desenvolvendo unha actividade
académica centrada en dijes áreas de coñecomento: ciencias sociais e xurídicas e
enxeñaría e arquitectura.
O expediente de recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
tramitouse segundo o establecido nos artigos 4, 5 e 6 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de Universidades; no Real decreto 420/2015, do 29 de maio, de creación,
recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios; na
Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia e no Decreto 259/1994, do
29 de xullo, polo que se establece o recoñecemento de universidades, centros
universitarios e autorizacións de estudos na Comunidade Autónoma de Galicia.
A proposta presentada conta co informe favorable de pertinencia socioeconómica do
órgano competente en materia universitaria para o seu recoñecemento como
universidade privada, de servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co
desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.
Esta lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Respecto dos principios de necesidade e eficacia, a lei é de interese xeral dado que co
recoñecemento desta nova universidade amplíase a oferta formativa no eido da
educación universitaria galega. Os fins perseguidos quedan recollidos no articulado e
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trátase dun instrumento axeitado para garantir a consecución dos ditos fins. En virtude
do principio de proporcionalidade, a iniciativa contén a regulación imprescindible para o
recoñecemento dunha universidade privada. Co obxecto de garantir o principio de
seguridade xurídica, esta leí é coherente co resto do ordenamento xurídico. Por outra
banda, en aplicación do principio de eficiencia, a iniciativa lexislativa non intrnd.1,
0
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cargas administrativas. Finalmente, constatouse por parte dos departamentos
competentes a ausencia de repercusións ou efectos sobre o gasto público.
Na elaboración desta norma cumpríronse as esixencias establecidas na Lei 16/2010, do
17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno. Someteuse a consulta pública previa a proposta
presentada e a información pública o Anteproxecto de Lei mediante a súa exposición
no Portal de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia, e solicitáronse,
entre outros, informes preceptivos da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, do Servizo técnico Xurídico da consellería, da Asesoría
Xurídica da consellería, da Conferencia Xeral de Política Universitaria e do Consello
Galego de Universidades
A dita lei dítase en exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia
recollidas no artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia, que determina a súa
competencia plena sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa
extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades; nos artigos 4, 5, 6, 12 e 27 da
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades; e no capítulo II do Título I da
Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.
Artigo 1. Recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
1. Recoñécese á entidade Fundación Universiad Intercontinental de la Empresa, en
adiante FUIE, como universidade privada do Sistema universitario de Galicia, coa
denominación Universidad Intercontinental de la Empresa. Esta universidade, que ten
personalidade xurídica propia e forma de fundación interese galego, impartirá
ensinanzas dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio
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nacional nas modalidades presencial e semipresencial.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa nace como unha institución privada de
educación superior, de servizo público e responsabilidade social.
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3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerase na Comunidade
Autónoma de Galicia. A súa sede estará en Santiago de Compostela e os seus campus
académicos na Coruña e Vigo.
4. Esta universidade rexerase pola lexislación estatal e autonómica que Ile resulte de
aplicación; pola presente leí e polas normas de organización e funcionamento
establecidas nos estatutos da FUIE, con suxeición aos principios constitucionais e co
recoñecemento explícito ás liberdades de cátedra, de investigación e de estudo.
Artige 2. Estruluta e organización académica
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa integra dous campus académicos, A
Coruña e Vigo, que operan como sistema de intercampus conectados en rede.
2. As ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais, que
abranguen as ramas de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas e enxeñaría e
arquitectura, impartiranse nas seguintes estruturas docentes: Instituto Universitario de
Administración de Empresas e Dereito, Instituto Universitario de Enxeñaría e Tecnoloxía
Empresarial e Instituto Universitario de Investigación. Inicialmente impartirá catro graos,
cetro másteres universitarios e dous programas de doutoramento.
3. A actividade académica organizase en áreas académicas de coñecemento. Nestas
áreas integrarase o profesorado favorecendo a existencia de equipos docentes
interdisciplinares. Cada área académica farase cargo dunha oferta docente estruturada
en programas e fomentará a actividade investigadora por medio de programas e estudos
de grao, máster universitario e programas de doutoramento.
Artigo 3. Inicio e cesamento de actividades
1. De conformidade co artigo 15 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de Galicia, o inicio das actividades da Universidad Intercontinental de la Empresa, será
mitnri7nrIn por

decreto do Coosello da Xunta de Galicia, por proposta da conseilería

competente en materia de universidades, unha vez comprobado o cumprimento dos
requisitos legais esixidos pola normativa estatal e autonómica vixente.
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2. 0 cesamento de actividades, que tamén requirirá a autorización por decreto do
Consello da Xunta de Galicia, estará motivado polo incumprimento por parte da
universidade dos requisitos legalmente establecidos e dos compromisos adquiridos no
momento de solicitar o recoñecemento, así como por decisión da entidade promotora da
universidade. No caso de cesamento de actividades, a Universidad Intercontinental de la
Empresa, non poderá admitir novo alumnado pero deberá seguir existindo ata que todas
as titulacións ofertadas sexan extinguidas co obxecto de garantir os dereitos do
alumnado.
Artigo 4. Requisitos de acceso
1. Poderá acceder á Universidad Intercontinental de la Empresa, o alumnado que
cumpra os requisitos establecidos na normativa vixente para acceder aos estudos
universitarios.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa regulará o réxime de acceso e
permanencia do alumnado nos seus centros, con respecto aos principios de igualdade,
mérito e capacidade garantindo, en todo caso, que non exista discriminación por razón
de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal e social.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerá un sistema propio de bolsas
e axudas ao estudio en consideración ao expediente académico do/a estudante e as
súas circunstancias persoais e familiares, para o que destinará o 15% dos ingresos totais
obtidos anualmente.
Artigo 5. Garantía de actividade
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A Universidad Intercontinental de la Empresa deberá garantir o mantemento das súas
actividades durante o tempo necesario para a consecución dos obxectivos académicos e
investigadores establecidos na súa programación.
Artigo 6. Inspección e control
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1. A Universidad Intercontinental de la Empresa colaborará coa consellería competente
en materia de universidades na tarefa de comprobación do cumprimento dos requisitos e
compromisos adquiridos pola entidade promotora, que se levará a cabo mediante a
actividade de inspección e control, facilitando a documentación e o acceso ás súas
instalacións que, para tal efecto, Ile sexan requiridas, en cumprimento do Decreto
36/2016, do 23 de marzo polo que se regula a inspección no ámbito universitario na
Comunidade Autónoma de Galicia.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa elaborará anualmente unha memoria
detallada, que comprenda as actividades docentes que nela se realicen, así como as
liñas de investigación e os seus resultados, en relación coas titulacións que se impartan.
A dita memoria estará a disposición da consellería competente en materia de
universidades.
Artigo 7. Transmisión ou cesión da titularidade
1. A realización de actos e negocios xurídicos que modifiquen a personalidade xurídica
ou a estrutura da universidade privada, o que impliquen a transmisión o cesión,
intervivos, total o parcial, a título oneroso o gratuíto, da titularidade directa o indirecta que
as persoas físicas o xurídicas ostenten sobre a universidade, deberá ser previamente
comunicada á comunidade autónoma. Esta, no prazo que determine con carácter xeral,
poderá denegar a súa conformidade.
2. A denegación deberá fundarse no incumprimento do previsto no artigo 5.3 da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades ou na insuficiencia de garantías
para o cumprimento dos compromisos adquiridos ao solicitarse o recoñecemento da
universidade.
3. Nos supostos de cambio de titularidade, o novo titular quedará subrogado en todos os
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dereitos e obrigas do titular anterior.
4. A infracción do previsto nos parágrafos anteriores suporá unha modificación das
condicións esenciais do recoñecemento da universidade e poderá ser causa da súa
revog ación.
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Artigo 8. Incidencia orzamentaria
A execución e desenvolvemento desta leí non terá incidencia algunha na dotación
orzamentaria prevista no Plan Galego de Financiamento Universitario da consellería
competente en materia de universidades e, en todo caso, a Universidad Intercontinental
de la Empresa deberá dispoñer dos medios persoais e materiais precisos para garantir o
desempeño adecuado das súas funcións.
Disposición transitoria primeira. Proceso de integración do Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa
No decreto de autorización de inicio de actividades da Universidad Intercontinental
de la Empresa, determinarase o inicio do cese de actividades do Instituto de
Educación Superior Intercontinental de la Empresa adscrito á Universidade de
Vigo. Para iso, a entidade promotora do centro deberá respectar o previsto sobre
extinción de ensinanzas no convenio de adscrición asinado coa Universidade de
Vigo o 23 de xullo de 2009 e, en todo caso deberán garantir que o alumnado que
iniciara os seus estudos neste centro podan finalizalos seguindo un
aproveitamento normal dos mesmos e nas condicións acordadas.
Disposición transitoria segunda. Caducidade do recoñecemento
De acordo co establecido no apartado 1 da disposición adicional novena da Lei orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de Universidades o recoñecemento da Universidad
Intercontinental de la Empresa caducará no caso de que, transcorridos cinco anos desde
a entrada en vigor desta leí, non se solicitase a autorización para o inicio das actividades
académicas ou esta fose denegada por falta de cumprimento dos requisitos previstos no
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ordenamento xurídico.
Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo
Autorizase o Consello da Xunta e a consellería competente en materia de universidades
para que, no ámbito das súas respectivas competencias, diten as disposicións que
correspondan para o desenvolvemento da presente leí.
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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela,

de

de

Alberto Núñez Feijóo
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Todos os documentos do CES poden atoparse en
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Manuel Martínez Varela, secretario xeral do Consello Económico e Social de
Galicia,

CERTIFICO:

que o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, en sesión celebrada
o día 19 de febreiro de 2021, coa asistencia dos membros que de seguido se
relacionan:

Presidente

Agustín Hernández Fernández de Rojas

Secretario xeral

Manuel Martínez Varela
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GRUPO PRIMEIRO
CIG

Miguel Malvido Cabirto
Susana Méndez Rodríguez
Héctor López de Castro
Natividade López Gromaz

UGT-Galicia

José Carlos Rodríguez del Río
Beatriz Meilán del Río
José Luis Fernández Celis
Olga Crespo Sánchez

CC.00.

Maica Bouza Seoane
Juan Martínez García
s,<esús Castro Baamonde
Carlos Pardo Pardo

GRUPO SEGUNDO
CEG

Javier Martínez López
Antonio Fontenla Ramil
J. Ignacio Lopez-Bachiller Fernández
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Jaime Luis López Vázquez
David Martínez Alonso
Marisol Nóvoa Rodríguez
Jorge Cebreíros Arce
Ana Belén Vázquez Eibes
Cristina Rama Molinos
José Antonio Neira Cortés

GRUPO TERCEIRO
UU.AA.

Jacobo Feijóo Lamas
Alba Torreira Puga

SLG

Marieta Pastoriza Martínez
Xosé Pérez Rei

Confrarías

José Manuel Rosas Otero
José Basilio Otero Rodríguez

Consumidores

Miguel López Crespo
Josefa Monteagudo Romero

Economía social

María del Mar Pernas Márquez

Universidade da Coruña

Ángel S. Fernández Castro

Universidade Santiago C.

Edelmiro López Iglesias

Universidade de Vigo

José María Martín Moreno
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acordou emitir o ditame que literalmente se transcribe de seguido:
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\NTECEDENTES

1.- En data 28 de decembro de 2020 tivo entrada no Consello Económico e
Social de Galicia (CES) oficio do presidente da Xunta de Galicia remitindo, para
o seu preceptivo ditame, o anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

Este organismo resulta competente para o ditame deste anteproxecto de lei
de acordo co previsto no artigo 5 da súa lei de creación (Lei 6/1995, de 28 de
xuño). O devandito artigo establece entre as funcións que corresponden ao
CES a de emitir ditames de carácter preceptivo ou facultativo, atopándose
entre os primeiros aqueles que versen sobre "Anteproxectos de leí e proxectos
de decretos lexislativos e plans xerais ou sectoriais que regulen materias socioeconómicas directamente vinculadas ao desenvolvemento económico e
social de Galicia. (...)".

2.- 0 texto do anteproxecto foi remitido, en data de 29 de decembro, á presidencia e aos membros da Comisión Sectorial número 1, Economía, emprego
e sectores produtívos, competente por razón da materia, para a elaboración
da correspondente proposta de ditame, co fin de iniciar os traballos de estudo
sobre a devandita proposta. Así mesmo, tal como establece o Regulamento
de Réxime Interno do CES, deuse conta á Comisión Permanente da entrada
da solicitude de ditame.
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3.- 0 anteproxecto a ditaminar ven acompañado, entre outros documentos,
da Memoria xustificativa e económica-financeira, do informe favorable definitivo de pertinencia socio-económica, o Informe da Asesoría Xurídica Xeral
da Xunta de Galicia, do informe da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), o informe de impacto de xénero, e o Informe
le legaliclacle da Secretaría Xeral Técnica da Consellería promotora.
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4.- A Comisión Sectorial, na súa sesión 3/21, de data 2 de febreiro, acordou
aprobar a proposta de ditame e remitila á Presidencia do Consello para a súa
tramitación.

5.- 0 presidente do CES, de acordo coa Comisión Permanente do organismo,
convoca o Pleno do Consello, que na súa sesión 02/21, do 19 de febreiro, e
tras coñecer o texto remitido, acorda aprobar o seguinte

DITAME
sobre o anteproxecto de Leí de recoñecemento da universidade privada

"Universidad Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

ESTRUTURA E CONTIDO

A Exposición de motivos reflicte que o anteproxecto sometido a dítame ten
por obxecto o recoñecemento da Universidade privada "Universidad Intercontinental de la Empresa", cuxo obxectivo é constituírse en universidade privada de servizo público, especializada no eido da empresa e de carácter
internacional, desenvolvendo unha actividade académica centrada en &las
áreas de coñecemento: ciencias sociais e xurídicas e enxeñaría e arquitectura.
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Xunto á devandita exposición de motivos, o anteproxecto de leí consta de 8
artígos, duas disposicións transitorias e (lijas disposicións cierradeiras.
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CONSIDERACIÓNS XERAIS
1.- 0 acceso a unha educación de calidade inclusiva e equitativa, é un dereito
fundamental que ten toda sociedade e actúa como garante e alicerce do seu
progreso e avance. Como reflicte a UNESCO, a educación "permite a mobilídade socioeconómica ascendente e é clave para saír da pobreza". No marco
da Axenda 2030 sobre o Desenvolvemento Sostible, o obxectivo 4 denominase
"Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe ao longo de toda a vida para todos".

No eido concreto do ensino superior, é importante que este se insire na realidade socioeconómica do seu territorio impulsando o seu desenvolvemento e
os cambios necesarios do seu modelo produtivo. Debe por tanto asegurarse
un nivel de financiamento que presente taxas de investimento acordes cos
países desenvolvidos, así como dedicar unha gran parte da súa actividade e
recursos á actividade investigadora, unindo a investigación e a docencia de
excelencia.

2.- A creación dunha Universidade privada en Galicia está amparada tanto
pola propia Constitución española, que no seu artigo 27 recoñece a liberdade
de ensino e a liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes, así como polo Estatuto de autonomía de Galicia, que no seu artigo 31
determina a súa competencia plena sobre a regulación e administración do
ensíno en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades.

Asemade, a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, e a
lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, regulan a po-
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sibilidade de creación ou recoñecemento de universidades privadas establecendo uns requisitos xerais e especificas que deben cumprir.

3.- Á vista da información presentada para a elaboración cleste anteproxecto,
,) CES, sen entrar a facer un control de legaliciade, non pode entrar a valoralo
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positivamente e manifesta as stias reservas tanto polo feito de que no mesmo
non se especifica cales son, en concreto as titulacións oficiais ofertadas, como
por recoller a impartíción dun grao por un instituto universitario, cando este
último debe estar destinado a I+D+i segundo a regulamentación estatal e galega sobre os institutos universitarios.

• Titulacións oficiais propostas
A Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación
(CGIACA) é, de acordo cos estatutos da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG), o órgano superior de avaliación e ten atribuidas as funcións de emisión de informes, avaliación, certificación e acreditación que corresponden á ACSUG. A este respecto, o informe da ACSUG,
baseado na valoración da CGIACA, indica que "a teor da documentación presentada, non se cumpriría co disposto pola letra g) do artigo 13 da Lei 6/2013,
de 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia"; o que contradí o afirmado
no anteproxecto cando indica que "co recoñecemento desta universidade ampliase a oferta formativa no eido da educación universitaria galega".

Alén do máis, o CES bota en falta o plan de desenvolvemento esixido polo artigo 6.2.a) do RD 420/2015 que debería ir acompañando ao Anteproxecto:
"Un plan de desenvolvemento de titulacións por cada rama de coñecemento
que deberá comprender, ao menos, a relación das titulacións, a previsión do
número total de prazas universitarias que se pretenden ofertar, curso a curso;
o curso académico en que darán comezo as referidas actividades e o calendario para a implantación completa das ensinanzas e a posta en funcionamento
dos correspondentes centros, así corno os medios con que se conte especificamente para o seu desenvolvemento. Este plan deberá ser avalicido polo Axencia Nacional de Aya/ladón da Calidade e Acreditación (ANECA) ou, se for o
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caso, polo órgano de avaliación externa da comunidade autónoma en cuxo
territorio se estableza a universidade".

• Limitada función docente dos institutos universitarios
As uniw rsidacies privadas poden establecer novas figuras, distintas de centros
2. departamentos; pero a regulamentación estatal e gale,ga sobre os institutos
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universitarios abre a porta soamente á irripartición de docencia en posgrao e
doutoramento, non en relación cos títulos de grao. Segundo a Lei 6/2013, de
13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, os Institutos Universitarios
son Centros ou unidades del+D+i, exactamente igual que na normativa estatal.

A creación de institutos de investigación correspóndelle á comunidade autónoma, atendendo a criterios de excelencia científica, técnica ou artística e da
súa conveniencia estratexica para o desenvolvemento económico e social de
Galicia; sen esquecer que, na avaliación dos institutos, forma unha parte fundamental o estudo do currículo investigador dos membros do mesmo.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2021

V2 e P

O SECRETARIO XERAL

O PRESIDENTE
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Agustín Hernández Fernández de Rojas
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VOTOS PARTICULARES

Voto particular das organizacións sindicais
CIG, UGT, CC.00 e SIG
ao ditame sobre o anteproxecto de Lei de
recoñecemento da universidade privada
"Universidad Intercontinental se la Empresa".

CONSIDERACIÓNS XERAIS
A sociedade galega precisa dunha universidade pública de calidade, como garantía e alicerce do seu progreso e avance, suficientemente apoiada pola Administración da que depende e, por extensión, da propia sociedade á que se
debe e presta servizo.

A xestión do sistema educativo no seu conxunto require un tratamento eficiente e racional dos recursos. Para a consecución da súa imprescindible misión, as universidades deberían ter asegurado un plan de financiamento digno
e razoable, aspirando a taxas de inversión acordes Coas dos países desenvolvidos, que Iles permitisen levar adiante a súa fundamental misión sen precariedacíe, e con mínimas garantías. Porén, o financiamento actual das nasas
universidades públicas dista moito destes estándares internacionais.

Como dereito fundamental, corno ben público, a educación non pode ser unha
inercadoría porque isto atenta contra a igualdade de oportunidades. Aceptar
unha universidade privada é aceptar a venda de títulos universitarios atendendo ao nivel económico, e non aos méritos e capacidades de cadaquén.
Así, o dereito á educación superior -o acceso en iguaidade de condición ao
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conxunto dos cidadáns e cidadás- so pode ser asegurado nas universidades
públicas.

Precisamos un sistema educativo inserido na nosa realidade nacional para que
LI

lea resposta acaída ás necesidades da educación en Galiza, facilite o acceso
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en igualdade de condicións ao conxunto dos cidadáns e cidadás, garanta un
sistema educativo propio, destine os orzamentos necesarios á educación pública, remate coas subvencións ao ensino privado, e exerza todas as competencias en materia educativa.

A creación de coñecemento -a investigación-, a persecución da verdade, e a
súa transmisión, só se poden dar nun entorno no que se garanta a Liberdade
académica, e esta apóiase nos piares da autonomía universitaria —na que as
inxerencias dos poderes económicos, políticos ou de calquera tipo non interfiren-, nas formas de autogoberno democráticas, e, último, pero non menos
importante, na relación funcionarial do persoal docente e investigador. Todo
o anterior, está recollido, no noso ordenamento xurídico, sendo unha realidade nas nosas universidades públicas. Parece mol difícil que a fundación que
se presenta como dona do proxecto de universidade privada, poida garantir
o dereito a liberdade académica, sen o que unha universidade non pode ser
chamada tal.

Outro aspecto fundamental, é que a investigación non pode separarse da docencia de excelencia, e unha universidade non o é se non dedica una gran
parte da súa actividade e recursos á a actividade investigadora, mentres, no
proxecto de universidade privada, a investigación é unha actividade marxinal,
o que mesmo se reflicte na planificación orzamentaria. A investigación, no
proxecto,está concebida nunhas áreas moi concretas e restrinxidas, e non
abranguen todas as -xa minguadas- áreas de coñecemento e campos científico-técnicos da docencia proxectada. Cuestión non menor, é que, ademais,
parece moi difícil que o persoal poida dedicar tempo a investigación cunha
carga docente de 400 horas.
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Compárese o proxecto presentado cos chamados campus periféricos do SUG,
ande a investigación e a docencia son moito máis ricas, abranguendo bastante
mais que os 4 graos, 4 mestrados e dous doutoramentos, que corno é obvio
teñen unhas condición de moito menor esixencia orzamentaria para a súa
posta en marcha e continuidade.
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Chama a atención que, na planificación orzamentaria, os fondos destinados
ás titulacións propias superan o orzamento da titulacións oficiais propostas.
O proxecto non parece máis que unha escola de negocios que quere vender
os seus cursos baixo o selo de calidade "Universidade".

Compre recordar, que nos últimos anos, son numerosas as revogacións que a
Consellería acordou respecto á impartición de determinados graos e posgrados nas diferentes universidades públicas de Galiza. Aínda que cada caso terá
a súa xustíficación e circunstancias, a sombra que pende sobre estes casos é
a falta de financiamento para poder manter a oferta investigadora e formativa
cos medios existentes. A máis recente é a Orde de 22 de Decembro de 2020,
publicada o 5 de Xaneiro de 2021, pero aconteceu o mesmo o 11 de Decembro
de 2018 e 2019, o 19 de Decembro de 2017, on resulta unha política universitaria coherente a revogación de titulacións nas universidades públicas de
Galiza para posteriormente xustificar a creación dunha universidade privada
baseándose na escaseza ou eivas da oferta existente. Parece ser obxectivo do
anteproxecto mesmo proclamar a insostenibilidade do público.

Finalmente, regresamos ao interese público para Galiza do proxecto de universidade privada, no que se debe basear e do que debe beber calquera proxecto de universidade, centro ou titulación do SUG. E notorio que as poucas
titulacións ofertadas e a, aínda mais escasa, investigación proxectada só serven a un fin, para nada universal, e que para nada van permitir o desenvolvemento do noso pais, e o cambio do modelo produtivo tan necesario en Galiza.
A creación dunha nova universidade nos termos en que se propon non ven a
cubrir ningunha carencia ou demanda existente senón que vai competir coas
universidades públicas en ámbitos como o de administración e dirección de
empresas, ou a enxenería informática, cousa que non vai ser beneficiosa para
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o sistema universitario nin para o alumnado.

Todo o proxecto destila un fin, que é o de formar aos futuros traballadores e
traballadoras do sector ou mesmo empresa que sustenta o proxecto ou entrar
directamente a competir con titulacións xa ofertadas nos campus galegos e
romper mesmo a colaboración que poida existir entre o tecido empresarial e

12
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as tres universidades. É máis, a escas" a investigación proposta diríxese a áreas
moi concretas de interese para o sector bancario ou dun marcado perfil vinculado á institución que se beneficiaría coa autorización desta universidade.
Non son para nada obxectivos universais, dirixidos ao progreso ou benestar
das galegas e dos galegos.

As universidades, públicas ou privadas, son beneficiarias de fondos públicos,

vía proxectos de investigación ou outras axudas. Isto significa que recursos públicos irán a parar a un proxecto que favorece a un sector, e mesmo a unha
empresa privada moi concreta. A situación obxectiva é que Galiza non ten oco
nin demanda para unha universidade privada, cando menos a día de hoxe.

As anteriores son razóns fundamentais polas que a institución non pode ser
denominada universidade nin ter cabida no sistema universitario galego.

De se precisar, todas estas funcións poderían ser desenvolvidas á perfección
polas tres universidades públicas existentes no SUG. Xa que as tres universidades e os seus sete campus ofrecen una cobertura formativa a todo o territorio, adaptándose ás necesidades sociais e laborais que se precisan,
ampliando a súa oferta educativa e reorganizando aqueles aspectos cando é
necesario. Polo que se deberá ampliar a oferta de novas titulacións nas universidades públicas.

Unha vez dito o anterior as organizacións asinantes queremos manifestar o
noso rexeitamento á creación dunha Universidade Privada en Galiza que sería
nefasta para os intereses públicos, para o Sistema Universitario Galego e para
a poboación, xa que os servizos públicos son o único garante do cumprimento
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das misions do ensino superior e a investigación conferidas as universidades.

:Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2021
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Voto particular que presenta a
Confederación de Empresarios de Galicia
ao ditame sobre o anteproxecto de Lei de
recoñecemento da universidade privada
"Universidad Intercontinental de la Empresa".

Os conselleiros do Grupo Segundo, integrado polos representantes da Confederación de Empresarios de Galicia, discrepan do contido do Ditame aprobado
polo Consello Económico e Social de Galicia na sesión ordinaria do Pleno celebrada o 19 de febreiro de 2021 sobre o Anteproxecto de Lei ao non estar de
acordo con certos puntos da redacción deste.
Concretamente, esta discrepancia refirese ao número 3 das consideracións
xerais do texto do Ditame, que establece:

3. A vista da información presentada para a elaboración deste anteproxecto, o CES,
sen entrar a facer un control de legalidade, non pode entrar a valoralo positivamente
manifesta as súas reservas tanto polo feito de que no rriesmo non se especifica cales
son, en concreto as titulacións oficiais ofertadas, como por recoller a impartición dun
grao por un instituto universitario, cundo estre último debe estar destinado a I+D+i
segundo a regulamentación estatal e galega sobre os institutos universitarios.
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Titulacións oficiais propostas
A Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA)
de acordo cos estatutos da Axencia para a Caliclade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG), o órgano superior de avaliación e ten atribuidas as funcions de emisión de
informes, avaliación, certificación e acreditación que corresponden á ACSUG. A este
respecto, o informe da ACSUG, baseado na valoración da CGIACA, indica que "a teor
da documentación presentada, non se cumpriria ea disposto pola letra g) do artigo
13 da Lei 6/2013, de 13 de xurio, do Sistema Universitario de Galicia"; o que contradi
o afirmado no anteproxecto cundo indica que "co recorieceme.mto tiesta universidade
ampfiase a oferta formativa no ciclo da educación universitaria galega".
Alen do máis, o CES bota en falta o plan de desenvolvemento esixido polo artigo 6.2.a)
, Jo RD 420/2015 que deberla ir acompañando no Anteproxecto: "Un plan de desenvolvemento de titulacións por cada rama de coñecemento que deberá comprender,
ao menos, a relación das titulacións, a previsión do número total de prazas universitarias que se pretendon ofertar, curso a curso; o curso académico en que ciarán comezo as referidas aulvidades e o calendario para a implantación completa das
,rnsinanzas e a posta en funcionarnento dos correspondentes centros, asi como os
iledios con que se conte especificarnente para o seu desenvolvemento. Este plan deera ser avalado pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

ti
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(ANECA) ou, se for o caso, polo organo de avaliación externa da comun dade
autónoma en cuxo territorio se estableza a universidade".
limitada función docente dos institutos universitarios
As universidades privadas poden establecer novas figuras, distintas de centros e departamentos; pero a regulamentacion estatal e galega sobre os institutos universitarios abre a porta soamente á impartición de docencia en posgrao e doutoramento,
non en relación cos titulas de grao. Segundo a Leí 6/2013, de 13 de xurio, do Sistema
universitario de Galicia, os Institutos Universitarios son Centros ou unidades de I+D+i,
exactamente igual que na normativa estatal.
A creación de institutos de investigacion correspóndelle á comunidade autónoma,
atendendo a criterios de excelencia cientifica, técnica ou artística e da súa conveniencia estratexica para o desenvolvernento económico e social de Galicia; sen esquecer
que, na avaliación dos institutos, forma unha parte fundamental o estudo do curriculo
investigador dos membros do mesmo."

Para os Conselleiros do Grupo Segundo, integrado polos representantes da
CEG, a iniciativa de creación da nova universidade encádrase no dereito que
a Constitución Española outorga ás persoas para a creación de centros de ensino, entre eles, centros de ámbito universitario nos termos que recolle a normativa estatal e autonómica vixente.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Precisamente a iniciativa obxecto do anteproxecto de lel, é coherente co devandito elenco normativo e cos requisitos e esixencias establecidas polas d isposicións que a comporien, como as1 concluiron nos informes que acompañan
ao anteproxecto a Conselleria de Cultura, Educación e Universidade, e o Ministerio de Universidades.
En particular, a iniciativa atende aos requisitos contidos no Real Decreto
420/2015, do 29 de malo, de creación, recoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios:
Díspoñer dunha oferta académica minima de titulacións oficiaís
b) Contar cunna programación investigadora adecuada.
c) Disponer de persoal docente e investigador en número suficiente e coa adecuada cualificación.
Dispoñer de nstalacions, medios e recursos adecuados para o cumprimento
das suas funcións.
e) Contar cunha organización e estrutura adecuada.
f) Garantir a prestación do servizo, así como o mantemento das súas actividades segundo o regulado polo artigo 9.
;;) Garantir que os seus Estatutos, réxime xuridico e Normas de organización
• iiincionamento sexan conformes ao establecido na Lei Orgánica 6/2001, do
II de decembro, na normativa da comunidade autónoma respectiva e neste
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real decreto. Cuestións todas elas atendidas pola proposta, asi como o desenvolvemento dos devanditos requisitos que establece a Lei 6/2013, do 13 de
xuño, do Sistema universitario de Galicia, especialmente nos seus artigo 13 e
14.
E con respecto ás reservas manifestadas (sobre tanto polo feito de que non
se especifican en concreto as titulaciáns oficiais ofertadas, como por recoller
a impartición dun grao por un instituto universitario, cando estre último debe
asic a r destinado a i+n+i segundo a reguiaMPotación pftatal e riega sobre os
institutos universitarios), cabe sinalar o seguinte:
A valoración dos requisitos legais previstos son un trámite previo á confección
do a nteproxecto, sendo verificado o seu cumprimento tanto pola Conselleria
como o Ministerio de Universidades contando cos correspondentes informes
preceptivos, incluidos o da propia ACSUG co ditame favorable da CGIACA. A
(ME conta co informe favorable tanto do Consello Galego de Universidades
como da Conferencia Xeral de Politica Universitaria.
O artigo 13, letra g) da Lei 6/2013 do Sistema Universitario de Galicia, non
debe entenderse como unha prohibición absoluta. A este respecto xa se pronunciou o Tribunal Constitucional, respecto a normativa da Comunidade
Autónoma de Aragón. De considerarse unha prohibición absoluta, seria inconstitucional dado que producirla a limitación inxustificada do ámbito de autonomia constitucionalmente garantido ás universidades privadas que, xunto
ás públicas, serven ao servizo público de educación superior.
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En atención ao anterior, a Secretaria Xeral de Universidades, no seu "Informe
de pertinencia socioeconómica" pronunciouse expresamente ao establecer
que" tratase dunha oferta innovadora e especializada na empresa, a tecnoloxia e o emprendemento e non coincidente coas titulacións ofertadas no
SUG, o que se valora especialmente pola súa aposta as novas ramas xurdidas
non ámbito cientlfico e consecuentemente ligadas ás novas necesidades profesionais do futuro" e indicar que "debido á alta especialización das titulacións
ofertadas non observase reiteración coas titulación preexistentes no SUG".
A creación das .titulacións definitivas, de acordo ás leis e normas de Galicia,
non corresponden nin poden determinarse neste momento, senon, despois
da aprobación da leí de creación da UlE, e baixo o control e supervisión, como
se dixo, da Axencia Galega de calidade galega. A analise pormenorizada das
tatulacións corresponde á ACSUG e realizarase durante o proceso de acreditación e verificación destas. A Memoria da UIE preseritouse en o.utubro de
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2018. Dous anos e medio despois, o lóxico é que as mesmas sufran modificacions para adaptalas á evolución da ciencia, ás novas necesidades do mercado
laboral e aos requirimentos que xorden durante o propio proceso de acreditación e verificación. As titulacións definitivas débense incluir na autorización
para o inicio de actividades, previa a verificación destas pola ACSUG, e non
no Anteproxecto.
E con respecto á limitada función docente dos institutos universitarios, cabe
sinalar que estamos ante unha mera cuestión de denominación/nomenclatura
dos centros baseada nunha interpretación literal do disposto na Lei Orgánica
6/2001.
En primeiro lugar, é necesario destacar que o art. 19 de lei 6/2013, do Sistema
Universitario de Galicia, reñrese aos Institutos Universitarios de Investigación,
que son centros de
Na memoria para o recoñecemento da Universidade Intercontinental da Empresa ( UIE), en ningún momento indicase que se impartirán titulacións de
grao e de posgrao desde un centro destas caracteristicas xa que se expón crear
un único Instituto Universitario de Investigación e indicase expresamente que
unicamente impartirá dous doutoramentos.
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Na súa páxina 96, detallase que para impartir as titulacións a UIE contará co
instituto Universitario de Administración de Empresas e Dereito e o Instituto
Universitario de Enxeñeria e Tecnoloxia Empresarial. Adicionalmente
especiñcase no documento que é intención da UIE concentrar toda a súa actividade de investigación nun terceiro instituto que é o Instituto de Investigación que se expón crear para o efecto.
E dicir, os dous institutos que se quere empregar para impartir titulacións son
de xeito evidente centros docentes que, conforme ao regulado no artigo 18
da Lei 6/2013, serán os encargados da organización dos ensinos e os procesos
académicos, administrativos e de xestión conducentes á obtención dos títulos
de grao e posgrao. A impartición das titulacións de grao e de posgrao realizarase neses dous centros docentes (un para cada rama de coñecemento), que
adoptan a denominación de instituto Universitario pero que en ningún caso
te.rán carácter de centro de investigación.
Son unidades exclusivamente docentes con independencia da súa denominaión. Por outra banda, hai que resaltar o que indica o mencionado artigo 13
no seu apartado 5, en relación ao acordo de creación de centros docentes:

17
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"O acordo de creación contemplará os aspectos seguintes: a denominación,
os centros, as institucións participantes e un informe sobre os recursos humanos, económicos e materiais necesarios para o desenvolvemento das súas
actividades e, no seu caso, as condicións da participación das administracións
públicas.". Pois ben, o anteproxecto de Lei de recoñecemento da Universidade
intercontinental da Empresa dá cabida á creación dos centros docentes mendonados, baseado na información da propia memoria e nas normas de Organización e Funcionamento da UIE (artigo 4 Estrutura da Universidade), e todo
iso conforme á lexislación vixente.
Por último e en canto ao que se indica no ditame referente a que "A creación
de institutos de investigación correspóndelle á comunidade autónoma, atendendo a criterios de excelencia cientifica, técnica ou artistica e dá súa conveniencia estratéxica para ou desenvolvemento económico e social de Galicia;
sen esquecer que, na avaliacíón dous institutos, forma unha parte fundamental ou estudo do curriculo investigador dous mennbros do mesmo" cabe resaltar que este parágrafo é unha reprodución case literal do artigo 19,
parágrafo 4 da lei 6/2013 que regula especificamente a creación, modificación
e supresión de centros de I+D+i . O mencionado artigo 19 o que regula é a
creación dos Centros de Investigación, nos que, efectivamente, non se contempla que poidan impartir clases de grao, pero como xa se explicou anteriormente en ningún caso a proposta da Universidade Intercontinental da
Empresa é impartir clases de grao nos centros de investigación.
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Por conseguinte, os representantes do Grupo Segundo valoran que se cumoren os requisitos esixidos para o recoriecemento da nova Universidade,
senda positivo que esta verla a complementar a oferta do Sistema Público Universitario da nosa Comunidade Autónoma, en aras dunha maior competencia
e especialización das persoas, tenclo en consideración o seu ámbito especifico
de actuación centrado na área empresarial, tecnolóxica e de emprendemento,
tan importante para o desenvolvemento social e económico de Galicia.
Polas razóns expostas, o Grupo Segundo non comparte os aspectos relacionados en este voto particular sobre o Ditame do Consello Económico e Social
de Galicia ao Anteproxecto de Lei recoriecernento da universidade privada
"Universidad Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Santiago de Compostela, 19 de febreíro de 2021
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Informe da Secretaría xeral de Universidades relativo ao Ditame CES 1/21 sobre o
anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad
Intercontinental de la Empresa (UIE).
Mediante rexistro de entrada do 23 de febreiro de 2021 o Secretario Xeral do Consello
Económico e Social remite Ditame CES 1/21 sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento
da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), aprobado no
Pleno do Consello Económico e Social na súa sesión do pasado 19 de febreiro.
Este ditame acompañase de dous votos particulares. O primeiro deles emitido polos
representantes das organizacións sindicais CIG, UGT, CCOO e SLG e o segundo emitido
polos representantes da Confederación de Empresarios de Galicia.
O Ditame manifesta dúas reservas en relación ao anteproxecto presentado, en canto
que .."non se especifica cales son, en concreto as titulacións oficiais ofertadas, como por
recoller a impartición dun grao por un instituto universitario, cando este último debe ser
destinado a I+D+i segundo a regulamentación estatal e galega sobre os institutos
universitarios."
- No referente as titulacións oficiais propostas. Na redacción do anteproxecto de lei sometido
a ditame, non se fai mención expresa das titulacións a ofertar pola entidade promotora
debido a que a lexislación de aplicación non esixe plasmar nunha lista detallada da futura
oferta docente neste momento do procedemento. Cuestión diferente é que a entidade
promotora, entre a documentación presentada, deba detallar, para o cumprimento dos
requisitos establecidos na normativa estatal e autonómica, a relación de titulacións a ofertar,
por ramas de coñecemento e un plan completo de desenvolvemento curso a curso; cuestión
que aparece recollida no capítulo III da memoria docente (páx. 95-145).
A sensu contrario, esta liberdade obrada polo lexislador, permite que tamén sexa posible a
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

inclusión na Lei de recoñecemento da universidade, da relación de titulacións a ofertar. Así,
en aras a superar a primeira das reservas manifestada no Ditame, engádese ao
anteproxecto un Anexo coas titulacións de grao, máster universitario e programas de
doutoramento que, inicialmente, prevé ofertar a Universidad Intercontinental de la Empresa.
- No referente á estrutura da universidade en centros e/ou unidades docentes ou de
investigación, cabe dicir que se ben podería levar a confusión a denominación de Instituto
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Universitario para a impartición de docencia, na documentación presentada pola entidade
promotora diferencianse con claridade os dous centros docentes denominados "Instituto
Universitario de Administración e Empresa e Dereito " e " "Instituto Universitario de
Enxeñaría e Tecnoloxía Empresarial", respecto dun terceiro instituto destinado aos
programas de doutoramento que terá exclusivamente carácter de centro de investigación ao
que se denomina " Instituto Universitario de Investigación". Esta proposta considerouse
dende esta secretaría xeral como unha opción amparada polo artigo 5 da Lei 6/2013, do 13
de xuño, relativo á estrutura das universidades cando indica que "as universidades poderán
estar integradas por centros e unidades docentes: (...) calquera outro centro ou unidade
deseñada con este fin por cada universidade nos seus estatutos ou nas súas normas de
organización e funcionamento interno."
Non obstante o anterior, e co fin de dar resposta á segunda das reservas manifestadas no
Ditame solicitouse parecer da entidade promotora, quen mediante escrito de 24 de febreiro
de 2021, accede a utilizar a denominación de Facultade aos centros dedicados á actividade
docente mediante a impartición de graos e mestrados, segundo a información recollida no
novo Anexo do anteproxecto.
En consecuencia co antedito, modifícase o anteproxecto de Lei de recoñecemento da
universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na comunidade

cr
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autónoma de Galicia.

Asinado dixitalmente en Santiago de Compostela
O secretario xeral de Universidades
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Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", con sede na Comunidade Autónoma de Galicia.

Exposición de motivos
A Constitución Española recoñece no seu artigo 27 a liberdade de ensino, así como a
liberdade das persoas físicas e xurídicas para crear centros docentes, dentro do respecto
aos principios constitucionais.
A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, regula os principais aspectos
relativos ás condicións e requisitos para o recoñecemento, funcionamento e réxime xurídico
das universidades privadas establecendo no seu artigo 4 a necesidade de que o dito
recoñecemento, que terá carácter constitutivo, se leve a cabo mediante unha lei da
asemblea lexislativa da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial se estableza.
Así mesmo, a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, logo de
establecer no seu artigo 3 a posibilidade de creación ou recoñecemento por lei do
Parlamento de Galicia de novas universidades no sistema universitario autonómico,
desenvolve, no capítulo II do Título I, o procedemento para a creación e recoñecemento de
universidades, establecendo os requisitos xerais e específicos que deben cumprir as
universidades privadas.
De acordo co marco xurídico exposto, a entidade Fundación Galicia Obra Social-Afundación
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solicitou o recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa como universidade
privada que, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia, impartirá ensinanzas dirixidas
á obtención de títulos de carácter oficial e con validez en todo o territorio nacional, nas
modalidades presencial e semipresencial.
O proxecto da Universidad Intercontinental de la Empresa parte do Instituto de Educación
Superior Intercontinental da Empresa (iESIDE), centro adscrito á Universidade de Vigo polo
7,.,
:creto 445/2009. ilo 23 le decernbro.ande
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Administración e Dirección de Empresas e o master universitario en Dirección e
Administración de Empresas, ademais de títulos propios e interinstitucionais.
O seu obxectivo é constituirse en universidade privada de servizo público, especializada no
eido da empresa e de carácter internacional, desenvolvendo unha actividade académica
centrada en dúas áreas de coñecemento: ciencias sociais e xurídícas e enxeñaría e
arquitectura.
O expediente de recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa tramitouse
uyu
segundo o establecido nos al
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Universidades; no Real decreto 420/2015, do 29 de malo, de creación, recoñecemento,
autorización e acreditación de universidades e centros universitarios; na Lei 6/2013, do 13
de xuño, do Sistema universitario de Galicia e no Decreto 259/1994, do 29 de xullo, polo que
se establece o recoñecemento de universidades, centros universitarios e autorizacións de
estudos na Connunidade Autónoma de Galicia.
A proposta presentada conta co informe favorable de pertinencia socioeconómica do órgano
competente en materia universitaria para o seu recoñecemento como universidade privada,
de servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co desenvolvemento sostible da
sociedade, da cultura e da economía galega.
Esta lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Respecto dos principios de necesidade e eficacia, a lei é de interese xeral dado que co
recoñecemento desta nova universidade ampliase a oferta formativa no eido da educación
universitaria galega. Os fins perseguidos quedan recollidos no articulado e trátase dun
instrumento axeitado para garantir a consecución dos ditos fins. En virtude do principio de
proporcionalidade, a iniciativa contén a regulación imprescindible para o recoñecemento
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dunha universidade privada. Co obxecto de garantir o principio de seguridade xurídica, esta
lei é coherente co resto do ordenamento xurídico. Por outra banda, en aplicación do
principio de eficiencia, a iniciativa lexislativa non introduce cargas administrativas.
Finalmente, constatouse por parte dos departamentos competentes a ausencia de
rpipprrusksns
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Na elaboración desta norma cumpríronse as esixencias establecidas na Lei 16/2010, do 17
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno. Someteuse a consulta pública previa a proposta presentada e a información
pública o Anteproxecto de Lei mediante a súa exposición no Portal de transparencia e
Goberno aberto da Xunta de Galicia, e solicitáronse, entre outros, informes preceptivos da
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, do Servizo técnico Xurídico
da consellería, da Asesoría Xurídica da consellería, da Conferencia Xeral de Política
Universitaria e do Consello Galego de Universidades.
A dita lei dítase en exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia
recollidas no artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia, que determina a súa
competencia plena sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión,
niveis e graos, modalidades e especialidades; nos artigos 4, 5, 6, 12 e 27 da Lei orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de Universidades; e no capítulo II do Título I da Lei 6/2013, do
13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.
Artigo 1. Recoñecemento da Universidad Intercontinental de la Empresa
1. Recoñécese á entidade Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa, en
adiante FUIE, como universidade privada do Sistema universitario de Galicia, coa
denominación Universidad Intercontinental de la Empresa. Esta universidade, que ten
personalidade xurídica propia e forma de fundación de interese galego, impartirá ensinanzas
dirixidas á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional nas
modalidades presencial e semipresencial.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa nace como unha institución privada de
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educación superior, de servizo público e responsabilidade social.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerase na Comunidade Autónoma
de Galicia. A súa sede estará en Santiago de Compostela e os seus campus académicos na
Coruña e Vigo.
4. Esta universidade rexerase pola lexislación estatal e autonómica que Ile resulte de
aplicación; pola presente lei e polas normas de organización e funcionamento establecidas
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nos estatutos da FUIE, con suxeición aos principios constitucionais e co recoñecemento
explícito ás liberdades de cátedra, de investigación e de estudo.
Artigo 2. Estrutura e organización académica
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa integra dous campus académicos, A Coruña
e Vigo, que operan como sistema de intercampus conectados en rede.
2. As ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios oficiais, que abranguen
as ramas de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas e enxeñaría e arquitectura,
impartiranse nas seguintes estruturas docentes: Facultade de Administración de Empresas
e Dereito, Facultade de Enxeñaría e Tecnoloxía Empresarial e Instituto Universitario de
Investigación. Inicialmente impartirá calo graos, catro másteres universitarios e dous
programas de doutoramento, segundo figura no Anexo desta lei.
3. A actividade académica organízase en áreas académicas de coñecemento. Nestas áreas
integrarase o profesorado favorecendo a existencia de equipos docentes interdisciplinares.
Cada área académica farase cargo dunha oferta docente estruturada en programas e
fomentará a actividade investigadora por medio de programas e estudos de grao, máster
universitario e programas de doutoramento.
Artigo 3. Inicio e cesamento de actividades
1. De conformidade co artigo 15 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de
Galicia, o inicio das actividades da Universidad Intercontinental de la Empresa, será
autorizado por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería
competente en materia de universidades, unha vez comprobado o cumprimento dos
requisitos legais esixidos pola normativa estatal e autonómica vixente.
2. 0 cesamento de actividades, que temen requirirá a autorización por decreto do Conselio
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da Xunta de Galicia, estará motivado polo incumprimento por parte da universidade dos
requisitos legalmente establecidos e dos compromisos adquiridos no momento de solicitar o
recoñecemento, así como por decisión da entidade promotora da universidade. No caso de
cesamento de actividades, a Universidad Intercontinental de la Empresa, non poderá admitir
novo alumnado pero deberá seguir existindo ata que todas as titulacións ofertadas sexan
extinguidas co obxecto de garantir os dereitos do alumnado.
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Artigo 4. Requisitos de acceso
1. Poderá acceder á Universidad Intercontinental de la Empresa, o alumnado que cumpra os
requisitos establecidos na normativa vixente para acceder aos estudos universitarios.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa regulará o réxime de acceso e permanencia
do alumnado nos seus centros, con respecto aos principios de igualdade, mérito e
capacidade garantindo, en todo caso, que non exista discriminación por razón de
nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal e social.
3. A Universidad Intercontinental de la Empresa establecerá un sistema propio de bolsas e
axudas ao estudio en consideración ao expediente académico do/a estudante e as súas
circunstancias persoais e familiares, para o que destinará o 15% dos ingresos totais obtidos
anualmente.
Artigo 5. Garantía de actividade
A Universidad Intercontinental de la Empresa deberá garantir o mantemento das súas
actividades durante o tempo necesario para a consecución dos obxectivos académicos e
investigadores establecidos na súa programación.
Artigo 6. Inspección e control
1. A Universidad Intercontinental de la Empresa colaborará coa consellería competente en
materia de universidades na tarefa de comprobación do cumprimento dos requisitos e
compromisos adquiridos pola entidade promotora, que se levará a cabo mediante a
actividade de inspección e control, facilitando a documentación e o acceso ás súas
instalacións que, para tal efecto, lie sexan requiridas, en cumprimento do Decreto 36/2016,
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do 23 de marzo polo que se regula a inspección no ámbito universitario na Comunidade
Autónoma de Galicia.
2. A Universidad Intercontinental de la Empresa elaborará anualmente unha memoria
detallada, que comprenda as actividades docentes que nela se realicen, así como as liñas
de investigación e os seus resultados, en relación coas titulacións que se impartan. A dita
memoria estará a disposición da conseliería competente en materia de universidades.
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Artigo 7. Transmisión ou cesión da titularidade
1. A realización de actos e negocios xurídicos que modifiquen a personalidade xurídica ou a
estrutura da universidade privada, o que impliquen a transmisión o cesión, intervivos, total o
parcial, a título oneroso o gratuito, da titularidade directa o indirecta que as persoas físicas o
xurídicas ostenten sobre a universidade, deberá ser previamente comunicada á comunidade
autónoma. Esta, no prazo que determine con carácter xeral, poderá denegar a súa
conformidad°.
2. A denegación deberá fundarse no ineurnpriinento do previsto no artigo 5.3 da Lei orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de universidades ou na insuficiencia de garantías para o
cumprimento dos compromisos adquiridos ao solicitarse o recoñecemento da universidade.
3. Nos supostos de cambio de titularidade, o novo titular quedará subrogado en todos os
dereitos e obrigas do titular anterior.
4. A infracción do previsto nos parágrafos anteriores suporá unha modificación das
condicións esenciais do recoñecemento da universidade e poderá ser causa da súa
revogación.
Artigo 8. Incidencia orzamentaria
A execución e desenvolvemento desta lei non terá incidencia algunha na dotación
orzamentaria prevista no Plan Galego de Financiamento Universitario da consellería
competente en materia de universidades e, en todo caso, a Universidad Intercontinental de
la Empresa deberá dispoñer dos medios persoais e materiais precisos para garantir o
desempeño adecuado das súas funcións.
Disposición transitoria primeira. Proceso de integración do Instituto de Educación Superior
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Intercontinental de la Empresa
No decreto de autorización de inicio de actividades da Universidad Intercontinental de
la Empresa, determinarase o inicio do cese de actividades do Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa adscrito á Universidade de Vigo. Para iso, a
entidade promotora do centro deberá respectar o previsto sobre extinción de
ensinanzas no convenio de adscrición asinado coa Universidade de Vigo o 23 de xuiio
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de 2009 e, en todo caso deberán garantir que o alumnado que iniciara os seus
estudos neste centro podan finalizalos seguindo un aproveitamento normal dos
mesmos e nas condicións acordadas.
Disposición transitoria segunda. Caducidade do recoñecemento
De acordo co establecido no apartado 1 da disposición adicional novena da Leí orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de Universidades o recoñecemento da Universidad
Intercontinental de la Empresa caducará no caso de que, transcorridos cinco anos desde a
entrada en vigor desta lei, non se solicitase a autorización para o inicio das actividades
académicas ou esta fose denegada por falta de cumprimento dos requisitos previstos no
ordenamento xurídico.
Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo
Autorízase o Consello da Xunta e a consellería competente en materia de universidades
para que, no ámbito das súas respectivas competencias, diten as disposicións que
correspondan para o desenvolvemento da presente leí.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Esta leí entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela,

de

de

Alberto Núñez Feijóo
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Presidente
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ANEXO
Centros e oferta docente inicialmente prevista da "Universidad Intercontinental de la
Empresa"
Ensinanzas de grao:
Facultade de Administración de Empresas e Dereito:
Ÿ Grao en Administración e Dirección de Empresas.
Y Grao en Negocios Dixitais e Intelixencia Empresarial.
Facultade de Enxeñaría e Tecnoloxía Empresarial:
Y Grao en Sistemas de Información e Ciberseguridade.
> Grao en Enxeñaría Empresarial e Emprendemento Tecnolóxico.
Ensinanzas de Posgrao:
Facultade de Administración de Empresas e Dereito:
• Máster universitario en Administración e Dirección de Empresas — MBA.
> Máster universitario en Dereito Empresarial e Economía Dixital.
• Máster universitario en Neuromarketing e Comportamento do Consumidor.
Facultade de Enxeñaría e Tecnoloxía Empresarial:
Ÿ Máster universitario en Enxeñaría de Datos e Intelixencia de Negocios.
Ensinanzas de doutoramento:
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Instituto Universitario de Investigación:
Ÿ- Programa de doutoramento en Economía e Empresa.
Y Programa de doutoramento en "Data Science" e Sistemas de Información.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Teresa Egerique Mosquera, Carmen
Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz
Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias, Alberto Pazos Couñago, Manuel Santos Costa,
Felisa Rodríguez Carrera, Corina Porro Martinez, Paula Prado del Río, Elena
Candia López, Lupe Murillo Solís e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto nos artigos 98,
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Proposición non de lei Pleno.
Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o goberno galego manifeste a súa
posición canto antes nun tema de interese para a nosa comunidade.

Exposición de motivos:
O Goberno de España en todo o que se refire a Autopista do Atlántico sempre parece
estar máis disposto a garantir os beneficios da empresa concesionaria que a defender
os intereses dos galegos, aínda que iso supoña ignorar acordos previos.
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O Goberno de España ten pendentes de cumprir unha serie de compromisos con
Galicia en relación coa AP-9:
o a supresión da peaxe de Redondela, comprometida en 2018;
o as actuacións compensatorias aos veciños de Chapela pola ampliación da
autoestrada;
o a supresión das subas extraordinarias das peaxes;
o ou as bonificacións das tarifas por importe de 50 M€ anunciadas o pasado mes
de outubro co gallo da presentación dos Orzamentos Xerais do Estado para
2021.
E ademais deses incumprimentos, agora o Goberno de España reclámalle á Xunta que
lle pague a Audasa, cos cartos dos galegos, a débeda coa concesionaria das
bonificacións das peaxes de Rande e A Barcala.
O Goberno que preside o socialista Pedro Sánchez pretende que a Xunta pague as
bonificacións da AP-9, obviando que o acordo acadado entre as administracións no ano
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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2017 polo que o Goberno galego quedou liberado de pagar esas bonificacións nunha
autoestrada de competencia estatal. E obviando, ademais, o ditame do Consejo de
Estado que di que esa bonificación da peaxe estaba a motivar un “enriquecemento
inxusto” por parte de Audasa.
E é por iso que presentamos esta proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
“O Parlamento insta ao Goberno galego a esixir do Goberno español:
1.- O cumprimento do acordo acadado en 2017 entre a Administración autonómica e a
Administración Xeral do Estado polo que esta última asumía o pago íntegro á empresa
concesionaria da AP-9 das bonificacións que se aplican aos usuarios nas peaxes de
Rande e A Barcala.
2.- A adopción das medidas necesarias para garantir que a subvención desa peaxe non
supoña un enriquecemento inxusto da concesionaria”
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo
trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
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En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
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Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
avaliacións.
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A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
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avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
3
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ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
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representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
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alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar un proceso de diálogo coas
organizacións asinantes da Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza
co fin de reiniciar un tempo de mudanzas para a política lingüística no ensino
conducentes a reverter a grave involución de galego falantes nas xeracións máis novas,
así como cumprir co acordo asinado coa Carta Europea das Linguas Rexionais e
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Minorizadas.”

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2021 12:55:50

Xosé Luis Rivas Cruz na data 05/04/2021 12:56:06
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Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 12:56:14

Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 12:56:23

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 12:56:31

Daniel Pérez López na data 05/04/2021 12:56:40

Iria Carreira Pazos na data 05/04/2021 12:56:49

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2021 12:56:58

Daniel Castro García na data 05/04/2021 12:57:07

María del Carmen Aira Díaz na data 05/04/2021 12:57:15

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 12:57:23

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 12:57:30

María González Albert na data 05/04/2021 12:57:37
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 12:57:45

María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2021 12:57:53

Alexandra Fernández Gómez na data 05/04/2021 12:58:00
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 12:58:08

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 12:58:15
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Paulo Ríos Santomé na data 05/04/2021 12:58:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre os colectivos non incluídos
na priorización da vacinación fronte a covid-19 .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto na Estratexia estatal de vacinación fronte a Covid19 coma no Plan de
vacinación da Xunta de Galiza estableceuse a progresiva administración da vacina a
grupos de poboación de acordo con criterios de risco de contaxio por estar en primeira
liña de loita contra o virus, desenvolver actividades esenciais, grupos vulnerábeis, e
logo grupos de idade.
No grupo 3. “Outro persoal sanitario ou sociosanitario “, no apartado 3.B
encádranse as persoas en activo non incluídas na categoría de primeira liña (grupo 2)
que traballan en centros establecementos sanitarios e sociosanitarios. Priorizaranse de
maneira específica, en función do risco de exposición a pacientes COVID-19 ou ao
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risco de transmisión. Así, no apartado 3B están:
-Persoal dos servizos de saúde pública implicados na xestión e resposta á
pandemia non fora vacinado no grupo 2.
-Persoal sanitario e sociosanitario non vacinado con anterioridade, incluíndo
servizos de inspección sanitaria, medicina legal e forense, consultas médicas privadas,
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servizos de axuda a domicilio, centros de menores e centros de día ou equivalentes así
como estudantes sanitario e sociosanitario que realicen prácticas clínicas.
-Persoal sanitario dos seguintes colectivos: fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, persoal de oficinas de farmacia, protésicos dentais, logopedas e persoal de
psicoloxía clínica. O resto do persoal sanitario vacinarase máis adiante.
-Traballadores de institucións penitenciarias ( IIPP)
O persoal sanitario que presta os seus servizos no Instituto Social da Marina en
Galiza, (médic@s, enfermeir@s, auxiliares de clínica) veñen denunciando que

a

pesares de que deberían estar incluídos neste grupo, non foron vacinad@s nin coñecen
ningunha previsión para que sexan inmunizad@s, cando xa se lle ten administrado a
vacina a grupos que están despois na prioridade de vacinación.
A mesma situación repítese co persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira
(SVA) e co do Servizo de Gardacostas ; na actualización 3 da Estratexia estatal de
vacinación fronte á COVID19, establécese un novo punto 6, no que se definen os
colectivos en activo cunha función esencial para a sociedade, aparecendo numerados os
mesmos: Grupo 6. Colectivos en activo con unha función esencial para a sociedade.,
Grupo 6A; Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas Armadas, incluíndo
Garda Civil, Policía Nacional, Autonómica e Local, Bombeiros, técnicos das Forzas e
Corpos de Seguridade, profesionais de Protección civil, Emerxencias e Forzas Armadas.
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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Do mesmo xeito no Plan de Vacinación da Xunta Grupo 6: Colectivos cunha función
esencial para a sociedade 6.A Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas
Armadas.
O persoal do SVA e de Gardacostas debería estar neste grupo 6A, ao estar
equiparadas as funcións que realizan coas anteriormente mencionadas.
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@s funcionarios e funcionarias do SVA ostentan a condición de Policía Xudicial
e Policía fiscal no exercicio das súas funcións, as súas actuacións están encamiñadas na
loita contra a circulación de drogas e a represión dos delitos de contrabando, branqueo
de capitais, fraude fiscal etc.. No desempeño do seu traballo este persoal está en
contacto, e en espazos reducidos, con persoas procedentes de diversos países das que a
priori se descoñece o seu nivel de protección contra a Covid-19.
Pola súa parte o persoal do Servizo de Gardacostas no desempeño das súas
funcións ten que acceder ao interior dos buques de pesca, normalmente espazos
reducidos e sen ventilación, e manter un contacto estreito c@s traballador@s destes, ou
relación tamén moi próxima con sectores caracterizados por non respectar normas, e
polo tanto tampouco as de protección contra o virus, como é o do furtivismo. Foi
declarado como persoal esencial pola Xunta e está encadrado no grupo de traballadores
sen opción a teletraballo.
En Galiza estase vacinando ás forzas de seguridade e de emerxencias, polo que
estes dous colectivos deberían encadrarse a efectos de vacinación tamén no grupo 6A.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento galego insta o Goberno galego a tomar todas as medidas precisas
para incluír a estes tres colectivos nos grupos de vacinación cos que teñen equiparación:
persoal do Instituto Social da Mariña (ISM) no 3B, e o persoal do Servizo de Vixilancia
Aduaneira (SVA) e do Servizo de Gardacostas no 6A.”
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2021 10:07:32

Iria Carreira Pazos na data 26/03/2021 10:07:35
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María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2021 10:07:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Luis Bará Torres, e deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as instalacións
provisorias instaladas na OU-540 no concello de Barbadás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai aproximadamente cinco meses na contorna do p.k 4,200
(coordenadas 42º, 18´02.3” N, 7º 52´42.1”W) da estrada OU-540 entre Ourense e a
Fronteira Portuguesa de A Madalena no treito que conduce, entre outros destinos, á
incorporación coa A-52, existen numerosas barreiras provisionais de obra; sen que
conste a concreta obra que xustifica tales barreiras, nin que se aprecie a existencia de
avances nesas hipotéticas obras.
O certo é que o estado que presenta o devandito treito condiciona non só á
normal circulación polo mesmo, senón que tamén compromete á propia seguridade das
persoas que transitan por esa vía. A instalación de decenas de barreiras provisionais de
obra imposibilita tanto a velocidade xenérica na vía, como tamén o número de carrís
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practicábeis, sen que conste xustificación a tal restrición que xa dura varios meses.
Sendo a Xunta de Galiza, en canto titular da vía, a responsábel do mantemento
da estrada OU-540 nas mellores condicións de seguridade, así como da instalación e
conservación dos sinais e marcas viarias, procede analizar o estado actual da estrada, da
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execución das obras, no seu caso, contratadas e a razón da total inactividade nas
mesmas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a axilizar o remate das obras da
mellora na estrada OU-540, Ourense-Fronteira Portuguesa, no treito sito nas
proximidades do p.k. 4,2 e a súa inmediata posta en servizo ordinario en condicións de
seguridade e totalidade do seus carrís de circulación.”

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2021 10:36:45
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Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 10:36:48
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 10:36:59
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e do deputado
Daniel Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma do Regulamento de Control da pesca que vén de aprobarse
recentemente polo pleno da eurocámara, é a penúltima estocada ao sector pesqueiro
galego e, nomeadamente, á súa frota artesanal.
É a única norma da Política Pesqueira Común (PPC) que estaba pendente de
actualización e xa vén sendo dende o ano 2010 un dos seus eixos centrais para levar a
cabo o monitoreo e a inspección das actividades pesqueiras nas augas comunitarias.
A modificación agora aprobada, que aínda non é definitiva e que se prevé que
non entre en vigor antes do ano que vén, inclúe, entre outras, medidas como as
seguintes:
- Establece cámaras a bordo para controlar as capturas e o cumprimento dos
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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descartes para buques de máis de 12 metros. Serán, en principio, voluntarias agás para
os buques que ”probabelmente non cumpran” ou que representen un “grave risco de
incumprimento”. Conceptos que non son claros e que quedan agora á espera de que o
Consello fixe os criterios exactos.
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Aqueles buques que adopten esta medida voluntariamente terán “incentivos”,
como por exemplo a asignación de cotas adicionais ou a eliminación dos puntos de
infracción. Unha orientación claramente capciosa que pretende converter a
“voluntariedade” en clara obriga.
- Impón a xeolocalización permanente de toda a frota de máis de 4 metros,
incluída a recreativa, co pretexto da seguridade da mesma.
- Obriga a levar un diario electrónico de pesca (DEA) a bordo a todos os buques
de máis de 4 metros para que notifiquen dende o barco as súas capturas.
Esta normativa volve ignorar por completo a realidade da frota galega e a súa
singularidade: O tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a
duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto.
Galiza, malia ás sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español,
segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto
de 4.000 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12
metros de eslora, pesca maioritariamente nas rías e, por tanto, con mareas inferiores a
24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e
onde o propietario coincide case sempre co patrón, que tamén é a persoa que realiza as
capturas e que, logo, ponnas á venda en lonxas onde se pesan e rexistran.
Unha frota, pois, que non ten parangón e que aínda así segue a insistirse en
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equiparala a outras pola obsesión normativizadora e uniformizadora da Unión Europea
que, mesmo a día de hoxe, segue considerando aos buques de eslora maior a 12 metros
ou con artes non consideradas artesanais como industrial.
Un despropósito que só ten en conta os metros de eslora para encadrar a pesca en
artesanal ou industrial e que, de novo, non atende ás peticións do sector pesqueiro
2
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galego de contemplar tamén outros criterios como a distancia do caladoiro, a duración
máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostíbeis ou o número máximo de
tripulantes a bordo.
Este Regulamento é, en definitiva, unha nova norma que incide en presentar a
todo un sector como sospeitoso permanente, como presunto delincuente habitual e como
depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Doutro xeito non se entende a
lamentábel actuación da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca (DG Mare),
organismo que precisamente é o encargado de velar polos intereses da frota europea, ao
tentar interferir no sentido do voto dos eurodeputados por medio dunha “nota
aclaratoria” que criticaba abertamente a posición adoptada previamente pola Comisión
de Pesca e tratando de endurecela aínda máis.
As decisións da UE trouxeron sistematicamente non só a redución da frota e do
número de empregos no sector senón tamén a desaparición paulatina dun modelo
propio do noso país. A hiperregulación aplicada só vén beneficiando á grande pesca
industrial e agora o Regulamento de Control é un elo máis da cadea que realmente ten
como pano de fondo o sometemento da frota artesanal a TACs e cotas das principais
especies das que depende (xarda, xurelo, pescada, raio, abadeixo, sardiña ...) e que non
lle garante un mínimo para a supervivencia.
Coa escusa de manter a actividade pesqueira e contribuír á sostibilidade
ambiental, económica e social das comunidades costeiras a longo prazo, a PPC ignora
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precisamente a súa escasa incidencia medioambiental e a súa grande importancia como
xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da
pesca, como é o caso de Galiza.
As medidas deberían ir xustamente no sentido contrario e dende todas as
administracións, nomeadamente dende a galega que sobre esta última decisión da UE
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nin sequera se pronunciou explicitamente malia a ter as competencias en augas
interiores e, por tanto, poder desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que
permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsábel e
sostíbel, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
- Demandar do Goberno do Estado, de cara á tramitación aínda pendente, a
defensa clara da frota artesanal galega:
1.- Opoñéndose ás medidas que contempla o Regulamento de Control da pesca,
nomeadamente a inclusión das cámaras a bordo, a imposición da xeolocalización
e a obriga do diario electrónico de pesca.
2.- Propoñendo medidas alternativas e non invasivas dialogadas co sector.
3- Impulsando a modificación da definición de frota artesanal tendo en conta os
criterios que vén formulando o propio sector dende hai anos.
4.- Levando a cabo todas as actuacións precisas para excluír a frota artesanal do
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sistema de TACs e cotas.
5.- Negociando unha maior dotación dos fondos europeos, nomeadamente do
FEMPA, para atender a eventual obrigatoriedade dos mecanismos de control
recollidos agora no Regulamento sen que vaian a conta de partidas destinadas a
outras necesidades do sector nin, en ningún caso, do propio sector.
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- Dar a coñecer publicamente o seu posicionamento sobre o Regulamento de
Control da pesca que vén de aprobarse no Parlamento europeo
- Exercer as súas propias competencias en augas interiores e aplicar as normas
de control propias.
- Elaborar as previsións económicas que permitan, no caso de que se aprobe
finalmente nos mesmos termos o Regulamento de Control, atender os custos da
implementación das medidas.”

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 26/03/2021 10:54:33

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 10:54:37
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Daniel Castro García na data 26/03/2021 10:54:45

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROiHsWvUNyu6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2021 10:54:59

6

48623

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Daniel Pérez López, e deputadas Noa
Presas Bergantiños e Carme González Iglesias, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
en Pleno, sobre a elaboración e aprobación dun Plan de apoio ás autónomas e Pemes do
concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Practicamente dende a declaración do estado de alarma do mes de marzo a
poboación de Ourense veu limitada e restrinxida a súa mobilidade e liberdade
ambulatoria. Primeiro polas medidas de confinamento xeral e a partires do mes de
setembro e sen apenas solución de continuidade con restricións á celebración de
reunións ou encontros, ou á saída e entrada no domicilio. A estas limitacións non foi
alleo o sector comercial, hostaleiro ou de servizos que viu restrinxidas as súas
capacidades de aforo, os seus horarios de actividade comercial, ordenándose mesmo o
total cesamento da apertura ao público dos locais ou centros de traballo. Para actividade
mercantil das Pemes e autónomas tampouco foron inocuos os peches perimetrais pois
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non son poucos os establecementos cuxa clientela está constituída por persoas
residentes noutras poboacións e localidades de fora do termo municipal.
As medidas que se ían adoptando -e cuxa pertinencia non é obxecto de debate
nesta iniciativa- que ora ampliaban o horario e actividade, ora reducíanna
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considerablemente ou mesmo a prohibían, tampouco posibilitaban a ordenación e
planificación da actividade mercantil.
A pesares das medidas que se ían acordando e o evidente impacto que tiñan no
tecido industrial, hostaleiro e comercial poucas e descoordinadas eran as medidas
dirixidas a facilitar a pervivencia dos sectores atinxidos polas restricións e pola
imposibilidade de desenvolver a súa actividade ordinaria. Aos iniciais préstamos que
permitían unha liquidez inmediata e xa que logo pensados para o caso de que os efectos
da pandemia fosen de curta duración e que a recuperación fose rápida e intensa;
seguiron unhas axudas directas escasas na súa contía e tardías no tempo da súa
convocatoria e concesión.
Nin a Xunta de Galiza nin ningunha outra Administración Pública con
competencias para intervir dentro do termo municipal de Ourense elaborou un Plan para
actuar na defensa da actividade económica na cidade de Ourense que, como ficou
indicado, foi nas que as limitacións e prohibicións foron máis intensas e prolongadas.
Plan que en modo algún se pode identificar cunha convocatoria de axudas
directas que, malia que tardías e insuficientes, en modo algún podemos considerar
improcedentes. A este respecto indicar que segundo a RAG, Plan é un “conxunto de
medidas, instrucións e accións acordadas para a realización dun proxecto, dun fin etc”
Malia o tempo transcorrido e que o alcalde e goberno local do Concello de
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Ourense foi investido e e sostido polo Partido Popular, ao igual que a Xunta de Galiza e
a Deputación Provincial de Ourense, do que formaba parte, e que pola súa inactividade
nos últimos anos dispón dun dos maiores remanentes de tesourería de todas as entidades
locais de Galiza; as Pemes e autónomas de Ourense carecen dun Plan que facilite a
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superación da situación provocada pola crise sanitaria e as medidas adoptadas por mor
dela.
Como ficou exposto durante estes meses -xa case nun ano- as Pemes e
autónomas de Ourense viron, cando menos, limitada a súa actividade mercantil o que
implicaba a redución dos seus ingresos -que nos momentos de peche de actividade eran
necesariamente nulos-, poren os seus gastos eran idénticos aos das épocas de plena
actividade e facturación. Os custes de aluguer de local, de enerxía, auga, telefone ou
internet, préstamos ou comisións bancarias... devengábanse igualmente existira ou non
actividade, fose esta limitada ou plena... Non constando acción ou xestión algunha da
Xunta de Galiza destinada a moderar ou liberar estes custes que en non poucos casos se
correspondían con servizos ou prestacións non desfrutados e igualmente facturados
polas prestatarias dos mesmos, frecuentemente grandes empresas multinacionais.
Así, non consta que a Xunta de Galiza realizase mediación algunha para reducir
os custes da factura eléctrica, de gas ou auga das Pemes e autónomos. Non consta que
fixera acción ou mediación algunha cos arrendadores dos locais nos que as Pemes ou
autónomas desenvolven a súa actividade económica, e sen achegar medida algunha para
paliar tales custes, nin no caso de que os propietarios foran grandes tenedores, nin de
patrimonio máis reducido.
Tampouco consta a existencia de negociacións ou mediacións con entidades
financeiras para establecer períodos de carencias, exoneracións de cotas ou evitar o
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROZaDe99j8f9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

inicio de accións xudiciais dirixidas ao cobro de préstamos que seguiron devengándose
mesmo en épocas de inexistencia de actividade económica.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza á inmediata elaboración,
aprobación e posta en marcha, dun Plan de apoio as Pemes e autónomas do concello de
Ourense que, xunto con axudas directas, inclúa, entre outros estremos:
a) un conxunto de medidas ou accións dirixidas á redución dos custes de
funcionamento da actividade (enerxéticos, telecomunicacións, auga, ...)
b) a mediación coas propietarias dos inmobles nos que as Pemes ou autónomas
exercen a súa actividade dirixidas a redución da renda relativa ao tempos nos que exista
ou existiran restricións á actividade, contemplando unha eventual asunción parcial pola
Xunta de Galiza do importe das devanditas rendas
c) A realización de xestións dirixidas a interrupción do devengo dos xuros
correspondentes ao período no que o exercicio da actividade económica estaba limitada,
así como a aplicación dun período de carencia para o pagamento dos préstamos e
créditos vencellados á actividade mercantil, así como a paralización de calquera acción
xudicial para a exixencias dos mesmos.”
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Noa Presas Bergantiños
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Carme González Iglesias
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2021 11:58:44

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 11:58:47

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 11:58:53

Daniel Pérez López na data 26/03/2021 11:59:04
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 11:59:16
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Elena Candia López, José Manuel Balseiro Orol,
Encarna Amigo Díaz, Ramón Carballo Páez, Cristina Sanz Arias, Sandra Vázquez
Domínguez, Daniel Vega Pérez, Raquel Arias Rodríguez, Diego Calvo Pouso,
Marisol Díaz Mouteira, Rubén Lorenzo Gómez, Carmen Pomar Tojo e Marta Nóvoa
Iglesias, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
As infraestruturas de comunicación son esenciais para o desenvolvemento económico
dos territorios. No caso da provincia de Lugo, tanto no ferrocarril como en estradas ou
autovías dáse un retraso inxustificable e gravemente lesivo para os intereses dos
cidadáns.
No caso do ferrocarril, os lucenses recentemente asistiron estupefactos e indignados á
traizón perpetrada pola presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que anunciou un
recorte espectacular nos investimentos previstos na conexión Lugo-Ourense para
propiciar a chegada da alta velocidade.
Desde o Partido Popular xa se anunciou que non se vai a deixar a que leva a cabo tal
recorte de investimentos. Non é tolerable baixo ningún punto de vista que se rebaixa a
550 millóns de euros un investimento que estaba previsto que acadase os 1.000
millóns de euros.
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Recentemente os representantes populares no Congreso dos Deputados solicitaron a
comparecencia no Ministro de Transportes, José Luis Ábalos e da presidenta de Adif,
para que expliquen as verdadeiras intencións do Goberno con respecto a estas dúas
variantes, sobre as que só obtiveron respostas evasivas e sen concreción, provocando
unha dúbida moi razoable sobre a intención do Executivo central de abandonar ou
aprazar sen data definida a súa execución.

Os recortes anunciados nos investimentos impiden acometer obras esenciais para
rebaixar en 23 minutos o tempo total de percorrido entre Lugo e Ourense; sen os
recortes o tempo de viaxe entre estas dúas cidades sería de unha hora o que permitiría
viaxar de Lugo a Madrid en tres horas e 20 minutos.
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Cómpre lembrar que durante a etapa de Goberno do Partido Popular impulsouse a
modernización desta conexión con decisións concretas e que Pardo de Vera faltou á
verdade cando afirmaba que a súa chegada ao Adif non había nada respecto desta liña
ferroviaria, un disparate en canto que ocupou postos de responsabilidade, entre eles a
dirección xeral de Explotacións e Construción.
O Goberno central, a través do ministro Ábalos, comprometeu que o AVE ía chegar a
Lugo en 2021 e non cumpriu. Levamos xa case catro meses deste ano e aínda están a
licitarse os contratos da primeira fase das obras previstas. Non hai ningunha obra
importante en marcha.
Agora Adif xa di que o remate da primeira fase de demora ata 2024.
Tamén están comprometidas desde 2018 a execución das variantes dos Peares e de
Rubián, que supoñen importantes aforros no tempo de percorrido. Agora o Goberno
central renuncia a executar estas variantes, o que na práctica supón condenar aos
veciños de Lugo a non ter alta velocidade ferroviaria.
Polo tanto, o Goberno que preside Pedro Sánchez, non cumpre có calendario
comprometido para a posta en servizo da alta velocidade a Lugo, recorta o orzamento
e non ten vontade de impulsar os proxectos pendentes e xa comprometidos.
En base ao sinalado, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
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1. Trasladar ao Goberno de España a necesidade de manter, como infraestruturas
irrenunciables, todas as variantes ferroviarias previstas da liña Lugo-Ourense, en
particular, a dos Peares e Rubián, có fin de que a provincia lucense non quede
sen alta velocidade.
2. Trasladar ao Goberno de España a urxencia de dar un decidido impulso ás
melloras na liña ferroviaria entre Lugo e Ourense, licitando e adxudicando as
actuacións pendentes, avanzando na tramitación administrativa dos proxectos
que fagan posible a chegada da alta velocidade ferroviaria a Lugo e
concretando, para cada un das obras pendentes, un cronograma crible e o
orzamento comprometido para a súa posta en servizo.
3. Manter, como veu facendo ata o de agora, o seu labor de vixilancia sobre os
investimentos estatais e o cronograma previsto para que o remate desta
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infraestrutura estratéxica para Galicia e, moi en particular, para a provincia de
Lugo.
4. Có obxecto de facilitar esta labor de seguimento, demandar do Ministro de
Transportes que manteña o compromiso do anterior Ministro de efectuar visitas
de periodicidade trimestral a Galicia con información dos avances das obras”.
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Santiago de Compostela, 26 de marzo do 2021

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/03/2021 12:22:06
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María Elena Candia López na data 26/03/2021 12:22:28
José Manuel Balseiro Orol na data 26/03/2021 12:22:49
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/03/2021 12:23:02
Ramón Carballo Páez na data 26/03/2021 12:23:17
Cristina Sanz Arias na data 26/03/2021 12:23:34
Sandra Vázquez Domínguez na data 26/03/2021 12:23:55
Daniel Vega Pérez na data 26/03/2021 12:24:10
Raquel Arias Rodríguez na data 26/03/2021 12:24:37
Diego Calvo Pouso na data 26/03/2021 12:24:56
María Sol Díaz Mouteira na data 26/03/2021 12:25:14
Rubén Lorenzo Gómez na data 26/03/2021 12:25:26
Carmen María Pomar Tojo na data 26/03/2021 12:25:36
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Marta Nóvoa Iglesias na data 26/03/2021 12:25:50
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e deputados, Marina Ortega Otero, Luis Manuel Álvarez Martínez
e Julio Torrado Quintela a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos

O pasado ano 2020 o Grupo Socialista elaborou varias iniciativas sobre a
situación dos menores tutelados no centro Santo Anxo de Rábade.
Dende a Consellería de Política Social responderon que accederían á petición de
reunión por parte do equipo educativo do centro. Atopámonos a 26 de marzo de
2021 e dende o propio equipo educativo continúan sen resposta ou atención por
parte da Consellería de Política Social.
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Segundo a Administración competente do Programa de Acollemento residencial,
os centros de menores son fogares alternativos nos cales, de feito temporal,
cóidanse aos menores que residen nos mesmos, ou ben, mediante o apoio
preciso durante determinadas horas do día aínda que continúen residindo
nalgúns casos coas súas familias. A titularidade e xestión é competencia da
consellería de Política Social. A finais do ano 2020 o Grupo Socialista preguntou
no parlamento á Conselleira de Política Social sobre este asunto, e soubemos
que existiría unha reunión, en concreto o día 13 de xaneiro de 2021, da
Dirección Xeral co equipo do centro Santo Anxo de Rábade. Ao parecer dita
reunión foi suspendida a instancia da propia Dirección Xeral.
O pasado ano, a través dos medios de comunicación, puxéronse de manifesto
problemas importantes en canto á xestión nos centros de menores en Galicia. En
concreto o de Santo Anxo de Rábade está a vivir problemas de conducta nos
menores que dificultan e poñen en perigo o traballo de profesionais e que
dificulta a calidade e o propio benestar dos menores.
Tendo en conta que o benestar dos menores e a súa propia seguridade é
primordial, así como o traballo e seguridade do persoal laboral do centro,
consideramos vital que a Consellería de Política Social analice a xestión e tome
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medidas para solucionar a situación e blindar o benestar e a conducta dos
menores.
É preocupante a fraxilidade do interese superior dos menores cando en
numerosas ocasións despois de ingresar en Rábade cunha tutela ou garda,
derivaron a un centro de reforma con causas xudiciais.
Dende o Grupo Socialista consideramos que é un tema fundamental e non pode
agardar máis, polo que instamos á Consellería a que aporte información ao
respecto.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que a Consellería de
Política Social, programe de inmediato unha visita ou reunión co equipo
educativo do centro de menores Santo Anxo de Rábade para coñecer a situación
e actuar a través de medidas con inmediatez.”

Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Luis Manuel Álvarez Martínez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 26/03/2021 12:39:17
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/03/2021 12:39:33
Julio Torrado Quintela na data 26/03/2021 12:39:45
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Gonzalo Caballero Míguez na data 26/03/2021 12:39:55
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Cristina Sanz Arias, Paula Prado del Rio, Pedro Puy
Fraga, José Luis Ferro Iglesias, Guadalupe Murillo Solís, Sandra Vázquez
Domínguez e Manuel Santos Costa ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de Motivos:
Despois dunha longa espera, o Consello de Ministros aprobou o pasado 12 de marzo
un plan de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta a
pandemia da covid-19. Desafortunadamente esta iniciativa chega tarde e conta cunha
contía económica menor á esperada, pero ademais o Goberno central está a penalizar
ás empresas e aos autónomos galegos xa que decidiu aplicar criterios de reparto
diferentes aos habituais no sistema de financiamento ás Comunidades Autónomas,
polo que Galicia recibirá ao redor de 110 millóns de euros menos.
Outra das eivas deste instrumento de apoio é que non inclúe a todos os sectores
castigados pola pandemia. De feito, a modo de exemplo, cómpre citar que no anexo I
do Real Decreto Lei 5/2021 no están recollidos como posibles beneficiarios das axudas
actividades como o sector pesqueiro, a elaboración de viños e cervexas, a fabricación
de estruturas e pezas de madeira e mobles, o sector contract, os concesionarios e os
talleres de vehículos, as estacións de servizo, os salón de peiteado e estética, as
librarías, as florerías, as ortopedias, as ópticas, as xugueiras, as tendas de souveniers
ou de segunda mano, os establecementos de artigos deportivos, os centros de ensino,
as autoescolas ou os servizos de catering, entre outras.
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En consecuencia, o Goberno central está a incumprir o expresado na propia exposición
de motivos destes apoios onde se indica que o obxecto desta iniciativa é poñer en
marcha axudas directas ás empresas e autónomos cuxa actividade viuse máis
negativamente afectada pola pandemia.
En palabras da ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia
Calviño, logo das críticas recibidas, asegurou que estarían dispostos a estudar a
incorporación de novas actividades, sempre que se trate de inxectar diñeiro público nas
empresas que máis o precisen e, polo tanto, hai unha oportunidade para corrixir esta
exclusión. Por lóxica, para que sexa unha medida efectiva, a incorporación de novas
actividades debería traer aparellado un incremento do orzamento.
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O Grupo Popular de Galicia, logo de escoitar aos representantes de empresarios e
autónomos da nosa Comunidade, esixe que todas os sectores e actividades
económicas afectadas pola pandemia da covid-19 poidan acceder a estas axudas
directas para garantir a súa supervivencia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado:
1) Máxima urxencia na tramitación e sinatura do convenio coa Xunta de Galicia para a
transferencia de fondos derivado do Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, para unha maior axilidade e eficiencia das axudas.
2) Modificación dos criterios de reparto para que non penalice na distribución dos
fondos á Comunidade galega, achegando, conforme ao sistema de financiación
autonómica e á porcentaxe de persoas traballadoras autónomas existentes en
Galicia, un mínimo de 340 millóns de euros.
3) Ampliar os CNAES previstos no Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19 a outras actividades non incluídas e que pertencen a
sectores moi afectados polo impacto da covid-19.
4) Reconsiderar os requisitos de xustificación de gasto previstos no Real Decreto-ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, por tratarse dunha norma
que regula axudas directas ás empresas e aos profesionais que deben chegar coa
maior celeridade posible.
5) Revisar o criterio de exclusión das axudas a aquelas empresas que conten cun
resultado negativo dun só ano, no exercicio de 2019, así como o que este criterio
sexa incondicionado, sen ter en conta outros parámetros.
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Santiago de Compostela, 25 de marzo do 2021.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/03/2021 12:54:51
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Cristina Sanz Arias na data 26/03/2021 12:55:08
Paula Prado del Río na data 26/03/2021 12:55:28
José Luis Ferro Iglesias na data 26/03/2021 12:55:45
María Guadalupe Murillo Solís na data 26/03/2021 12:55:55
Sandra Vázquez Domínguez na data 26/03/2021 12:56:32
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Manuel Santos Costa na data 26/03/2021 12:56:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á dotación de persoal e
horarios do centro de saúde de Novo Mesoiro, na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Non é a primeira vez que en sede parlamentaria o BNG quere debater a
situación do Centro de Saúde de Novo Mesoiro na Coruña.
Van catro anos desde que se presentaron as últimas iniciativas e pouco
cambiaron as circunstancias polas que a aquela altura se formulaban as propostas.
E malia que xa entón se advertía que a precariedade do servizo era evidente, e o
horario insuficiente, a única mellora adquirida foi a ampliación parcial do servizo de
pediatría.
E dicimos mellora parcial, xa que logo, a ampliación citada consistiu en dotar
dunha persoa máis este servizo, que non significa permanente, pois nin nas vacacións,
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nin nos permisos, nin nas baixas, esta praza é debidamente cuberta por persoal que a
substitúa e, consecuentemente, a situación dun servizo insuficiente volve a se reiterar.
No momento do debate se 2017 falabamos que o Centro de Saúde atendía a
unha poboación aproximada de 12.000 persoas; hoxe en día é, segundo o padrón
continuo a 1 de xaneiro de 2020, atende a 12.242 persoas. E se falabamos, a aquela
1
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altura, de que a poboación infantil era aproximadamente de máis de 1.800 nenas e nenos
só no barrio de Novo Mesoiro (un dos barrios da área de atención do Centro), e segundo
os mesmos datos da fonte anteriormente citada, as nenas e nenos de 14 ou menos anos
ascende hoxe a 2.095 persoas. Preguntámonos canta poboación mínima é necesaria no
conxunto para atender de forma axeitada as 2.095 nenas e nenos que hoxe hai en tan só
un dos barrios da área de influencia deste Centro de Saúde.
Queremos lembrar que a zona de influencia atende ao barrio de Novo Mesoiro,
aos núcleos poboacionais de Feáns, Mesoiro, Vío, Elviña, Castro de Elviña e parte da
Zapateira e a Urbanización de Breogán e Urbanización do Obradoiro, entre outras, e sen
contar núcleos e casas diseminados desta única zona semirrural do municipio da
Coruña.
Asemade, e continuando coas eivas de atención, cómpre relatar que este Centro
só ten horario de atención polas mañás, en horario de 8.00 h a 15.00 h, e só é
empregado un dos andares do centro, o andar baixo, estando o primeiro andar
infrautilizado.
A veciñanza do barrio citado, e dos demais núcleos e urbanizacións, leva anos
demandando que se aumenten os servizos do Centro de Saúde, ante unha situación
evidente, e que xera circunstancias de tal paradoxo como que moitas das persoas da área
de influencia do centro teñan que solicitar, ou xa son derivadas automaticamente, a
atención noutros centros de saúde da cidade, ou mesmo, por iniciativa propia polas
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circunstancias, xa non cambien no que están rexistrados cando deciden ir vivir para esta
contorna periférica da Coruña. Denuncian que, a pesar de ser un barrio que aumenta en
poboación, que ten un dos maiores índices de nacementos de toda Galiza, con máis
nenas e nenos en idade escolar da Coruña, teñen esa carencia importante deste servizo
público. E denuncian que tampouco teñen servizo de transporte público directo a outros

2
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centros de saúde, onde son derivados pola falta de servizo do propio, ou aos centros de
especialidades médicas da Cidade ou ao propio Chuac.
As súas demandas son básicas, ademais de ser as mesmas desde que comezaron
a reivindicar as melloras do servizo: a verdadeira consolidación do servizo de pediatría,
cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, a dotación dunha praza máis no
servizo de matrona, a dotación dunha praza máis para o servizo do médico de familia, a
dotación dunha praza máis para o servizo de enfermería, a dotación dunha praza máis
para os servizos administrativos e a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.
É preciso dotar este barrio dunha cobertura sanitaria acorde ás súas necesidades
dado que as instalacións do centro de saúde son novas e conta con toda unha planta
baleira.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a dotar o centro de saúde de Novo
Mesoiro co cadro de persoal preciso para dar cobertura sanitaria a todas as persoas da
súa área de influencia e de xeito inmediato, consolidando o servizo de pediatría,
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cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, e dotando dunha praza máis ao
servizo de matrona, de médico de familia, de enfermería, dotando cunha praza máis aos
servizos administrativos e ampliando a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.”

3
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 29/03/2021 10:42:42

Iria Carreira Pazos na data 29/03/2021 10:42:45

María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2021 10:43:02
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Mercedes Queixas Zas na data 29/03/2021 10:43:15
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada, Martín Seco García e Carmen Rodríguez
Dacosta, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.
Ata o 23 de febreiro de 2021, o Goberno da Xunta de Galicia defendía unha
revisión do Plan forestal que sometía á aprobación no pleno do Parlamento
de Galicia, un plan que non estaba debatido co sector, que non pasara por
un proceso de participación, que non tiña unha diagnose da situación do
monte galego e non establecía o modelo que desexabamos ter para os
vindeiros anos de desenvolvemento do plan.
A Consellería do Medio Rural planificaba un aumento da superficie de
eucalipto nun 3 % con respecto á superficie actual para o primeiro
quinquenio do plan “2021-2025”, para verse reducida nun 5 % no cuarto
quinquenio de desenvolvemento do dito plan. Cabe destacar que a
superficie de eucalipto actual non queda establecida nin tan sequera
estimada no plan aprobado.
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O 23 de febreiro de 2021, o conselleiro do Medio Rural anunciou unha
suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto, alí onde non se
plantar a dita especie no momento da suspensión, esta decisión que
contradicía o establecido no plan que acababan de presentar, non tivo
explicación de ningún tipo, nin técnica nin económica.
A intención de levar a cabo a suspensión da plantación de eucalipto, foi
ratificada polo presidente da Xunta de Galicia dous días despois,
xustificando esta medida por unha aposta pola diversificación do monte e
para frear o impacto desta especie. Ademais, dixo, que permitiría deter a
caída constante e continua do prezo do metro cúbico da madeira procedente
desta árbore. A dita suspensión anunciouse “en diferido” sen data concreta
de aplicación, establecendo como data inicial a aprobación da Lei de
recuperación de terra agraria, aínda en proceso parlamentario.

48643

Nesa mesma data publicouse a orde de modelos silvícolas e de xestión
forestal, a adhesión a un destes modelos é obrigatoria para aqueles que
desexen ter un aproveitamento madeireiro de carácter comercial, cando
teñan terreos de 15 ou menos hectáreas de superficie. Nesta orde
elimínanse os vetos para a plantación de eucalipto na zona interior de Lugo,
pero establécense distritos preferentes nos que non está a dita zona, e polo
tanto, poderán plantar nitens, sempre e cando sexa aprobado polos técnicos
da Administración.
A anunciada suspensión por parte do Goberno galego da plantación de
novas superficies de eucalipto, alí onde non estiver plantado antes da
moratoria, non sabemos en que data entrará en vigor, nunha Galicia que
segundo algunhas afirmacións podería ter na actualidade ata 600.000 Ha de
eucalipto sen que os diferentes gobernos do Partido Popular tomasen
ningunha medida eficaz para que deixase de medrar exponencialmente a
súa presencia no noso territorio, e quedaría en vigor ata final do ano 2025.
Dende hai un mes aproximadamente que tivo lugar o dito anuncio, son
numerosas as chamadas de múltiples concellos do noso territorio e da
veciñanza que nos informan de que os viveiros de Galicia teñen esgotadas
as plantas de eucalipto e que se están a facer talas indiscriminadas de zonas
de pino e outras especies por todo o noso territorio, para plantar eucalipto
antes de que comece a suspensión.
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Coñecedores da inacción histórica do Goberno galego no control das ditas
plantacións incluso en terras agrarias, cómpre que ante unha suspensión
que se anuncia sen data de comezo, que incide no mercado da madeira dun
xeito irresponsable para un goberno que di crer na liberdade de mercado e
que está a tirar polo chan o prezo da madeira de pino nun momento de crise
como a actual, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
debe tomar medidas para non seguir incidindo negativamente nos intereses
dos propietarios no mercado da madeira e non se leve a cabo unha
plantación masiva de eucalipto sen control neste período de espera.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Socialista, presenta a seguinte
proposición non de lei:

48644

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar medidas para
evitar a tala masiva de montes para a plantación de eucalipto antes da
chegada da suspensión anunciada e para evitar a caída de prezos do piñeiro
ocasionados polo dito anuncio.
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 29/03/2021 12:25:21
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/03/2021 12:25:35
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Gonzalo Caballero Míguez na data 29/03/2021 12:25:47
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira,
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A Constitución Española, establece no apartado 2 do artigo 40 o deber dos poderes
públicos de velar pola seguridade e hixiene no traballo como un dos principios reitores
da política social e económica.
Este mandato constitucional leva aparellada a necesidade de desenvolver unha política
de protección da saúde dos traballadores mediante a prevención dos riscos derivados
do seu traballo.
En Galicia, este deber constitucional, ten a súa máxima expresión no Instituto de
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), un organismo autónomo e técnico en
materia de prevención de riscos laborais que ten como principais obxectivos a xestión e
a coordinación das políticas que establezan os poderes públicos da Comunidade
Autónoma, para a mellora das condicións de traballo co obxecto de eliminar ou reducir
na orixe os riscos inherentes ao traballo.
O ISSGA estende a súa actuación a todas as empresas e á totalidade de persoal
traballador, mulleres e homes, respecto dos centros de traballo radicados na
Comunidade Autónoma de Galicia, incluídas as administracións públicas e o persoal ao

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROPa1fRh2Mh6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seu servizo.
Na súa actuación inclúe especificamente as cooperativas de traballo asociado e as
demais cooperativas en relación cos seus socios e socias de traballo. Así mesmo, este
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organismo autónomo, leva a cabo actividades de promoción da prevención de riscos
laborais en relación coas traballadoras e os traballadores por conta propia e co
conxunto da poboación, prestándolles especial atención ás actividades de prevención
dirixidas a pequenas e medianas empresas.
Este labor, cobra máis sentido se cabe, no contexto socioeconómico actual marcado
pola irrupción da covid-19.
En consecuencia, desde o primeiro momento da pandemia, o ISSGA realizou, no eido
da prevención da transmisión da covid-19 no ámbito laboral, un traballo que perseguía
fundamentalmente dous obxectivos, en primeiro lugar, acompañar ao tecido
empresarial galego con medidas de diagnose e análise e a implementación de plans de
acción orientados a garantir a seguridade e saúde laboral nos centros de traballo, con
especial atención ás pemes e os autónomos ante o actual contexto, e en segundo
lugar, prestar asesoramento e asistencia técnica cun alto grado de especialización
tanto no ámbito público como no privado.
Esta acción, materializase a través de actuacións específicas como a elaboración e
difusión da guía e o folleto "Chaves para a prevención da COVID-19 na túa empresa",
para dar resposta ás principais dúbidas ante un posible contaxio nun centro de traballo,
especialmente destinados a pemes, micropemes e persoas traballadoras autónomas.
Ou a campaña de sensibilización “Teletraballa con prevención”, entre outras.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
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1.- continuar avanzando no traballo integral de prevención de riscos laborais que ten
desenvolvido nos últimos anos o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
(ISSGA), coa participación activa dos axentes sociais.

2.- Seguir actualizando de forma permanente os protocolos de prevención laboral para
fomentar as medidas necesarias na industria e o comercio para continuar coa súa
actividade, ante o novo escenario xerado pola covid-19.

3.- Poñer en marcha novas campañas de sensibilización no ámbito de actuación do
ISSGA, e dar visibilidade ás xa existentes e especificamente ás desenvoltas ao
longo deste ano”.
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 29/03/2021 13:39:31
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:39:45
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:39:58
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:40:11
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:40:30
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:40:39
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:40:49
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:41:02
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:41:14
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Borja
Verea Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Ovidio Rodeiro Tato, Cristina Sanz Arias
e Sandra Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A partires do próximo 1 de xuño de 2021 serán de aplicación importantes cambios na
factura da luz, comezando a operar o novo sistema de tarifas eléctricas do Goberno
Central.
A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) remitiu, a principios
mes de marzo, o proxecto da orde pola que se establecen os prezos dos cargos
sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de aplicación a partir
próximo 1 de xuño de 2021; así como a memoria do análise de impacto normativo
dito proxecto con aplicación desde o pasado 1 de xaneiro.

do
do
do
de

Este proxecto de orde desenvólvese en aplicación do Real Decreto polo que se
establece a metodoloxía para o cálculo dos cargos da factura eléctrica, aprobado no
Consello de Ministros do pasado 9 de marzo e publicado no BOE do 18 de marzo,
último día de finalización de prazo das alegación, este escaso tempo, implicou, que
moitos axentes non puideran coñecer o texto do Real Decreto co tempo suficiente para
analizalo en profundidade e con rigor, dada a importante incidencia que ten o seu
articulado na economía das familias e na competitividade das empresas.
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Na actualidade, as tarifas de peaxes de acceso de baixa tensión con potencia igual ou
inferior a 15 kW estrutúranse en dous grupos de 3 tarifas cada un . Os novos cargos e
peaxes que van a entrar en vigor a partir do 1 de xuño, contemplan unha única tarifa,
para baixa tensión e potencia igual ou inferior a 15 kW.
Todas as subministracións con potencia contratada inferior a 15 kW terán unha tarifa
con tres termos de enerxía (punta, meseta e val) e dous termos de potencia (punta e
val).
Actualmente só poden acollerse ao Prezo Voluntario ao Pequeno Consumidor (PVPC)
os consumidores con potencia de contrato menor ou igual a 10 kW, obrigándose aos
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consumidores con potencia superior a 10 kW a acudir ao mercado libre. Co novo
sistema de tarifas, veranse obrigados a incrementar a potencia dos equipos de
calefacción para acumular a enerxía necesaria en menos horas, o que lles pode obrigar
a contratar potencias superiores a 10 kW y véndose obrigados a abandonar o PVPC.
O impacto dos novos peaxes e cargos na factura eléctrica será diferente en función da
curva horaria de carga de consumo e do esforzo por modificar hábitos e pautas de
consumo.
Desta forma a enerxía podería chegar a costar no Prezo Voluntario para o Pequeno
consumidor PVPC ata o triplo en función da xestión do uso doméstico da electricidade,
pois os cargos sobre o Kwh variarán en función de tres horarios con coste moi
diferente.
No caso das tarifas de uso industrial, tamén se producen cambios, e segundo diversas
previsión, dedúcese que cos novos cargos e peaxes, en xeral haberá un incremento
dos custos de facturación de enerxía en comparación coa situación actual, o que
implicará un sobrecusto na facturación de enerxía eléctrica final que pagan os
consumidores industriais.
Outra das deficiencias da orde publicada radica no peso específico que se lle asigna a
recadación dos custos regulados, desincentivando as instalacións de autoconsumo
polo retraso na súa amortización.
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A priori parece que se aveciñan costes máis caros a través desta nova estrutura de
cargos do sistema e dos novos peaxes, varios perfís de consumidores se verán
afectados con importantes subidas do prezo da luz, pois aínda que se pretenda
abaratar o termo de potencia, non fai de contrapeso ao previsible incremento por
enerxía en moitos dos casos, e de seguro moito máis no ámbito industrial, moi
prexudicado xa polo actual sistema de prezos da enerxía de España.
A Xunta de Galicia fixo unha análise desta nova estrutura de tarifas, e presentou varias
alegacións á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) dado a
transcendencia que pode ter a aprobación desta importante modificación das tarifas
eléctricas tal e como se publicou.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a solicitar ao Goberno de España,
que atenda as alegacións feitas pola Xunta de Galicia ao “Proxecto de orde polo que se
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establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que
resultan de aplicación a partir do 1 de Xuño de 2021”, e que se se substancian en:
1. Ampliar o prazo de alegacións a este proxecto de orde para que os axentes
interesados poidan analizalo en profundidade e formular alegacións con rigor,
dada a importante incidencia que ten o seu articulado na economía das familias
e na competitividade das empresas.
2. Ampliar o dereito de poder acollerse ao Prezo Voluntario ao Pequeno Consumidor
(PVPC) ata potencias iguais ou inferiores a 15 kW para o consumidor doméstico.
3. Realizar estudos de facturación de enerxía eléctrica cos perfís de consumo
habituais dos fogares e das empresas dos sectores industrial e servizos, para
coñecer o impacto económico real dos novos cargos e peaxes na factura de
electricidade como paso previo á aprobación dos cargos do sistema eléctrico
que se realicen.
4. Có obxectivo de impulsar a eficiencia enerxética e o autoconsumo, solicítase
que se conceda máis peso específico ao termo de enerxía que o de potencia.

5. Realizar con suficiente antelación a posta en marcha das novas tarifas,
campañas informativas que axuden ao consumidor a facilitar a toma de
decisións para facer un consumo máis eficiente”.
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á recuperación da
ambulancia de apoio a Lalín e a dotación dunha ambulancia medicalizada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital. A dotación de
vehículos, de persoal e o tempo de resposta deste servizo poden marcar a diferencia
entre un desenlace positivo ou un fatal.
A comarca do Deza

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

comarca só conta con dous vehículos de Soporte Vital Básico SVB),un localizado en
Silleda que da servizo a ese Concello e a Vila de Cruces e outro localizado en Lalín que
da servizo a Lalín ,Rodeiro , Agolada e Dozón.
A ambulancia de Lalín atende emerxencias nunha área duns 580 Km2 onde
reside unha poboación dispersa duns 26.000 habitantes. Ademais das grandes distancias
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existentes dentro da grande área que cubre, na que os desprazamentos dentro da mesma
poden chegar a 50 minutos, hai que sumarlle o tempo de chegada ao CHUS, que é o
hospital de referencia. Desde Agolada ou Rodeiro poden superar eses tempos de 50
minutos. Outro factor a ter en conta é que so existe un PAC nesa área que é o PAC de
Lalín , o que provoca que se hai que recoller sanitarios no mesmo para unha emerxencia
haxa que percorrer maiores distancias,
1
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Todas estas circunstancias están provocando de xeito reiterado unha sobrecarga
do servizo, máis palpábel en determinadas franxas horarias, fundamentalmente polo día,
e que está levantando moita preocupación na cidadanía de Lalín. Nos últimos anos son
varios os casos nos que a demora da asistencia por parte do servizo de ambulancia ten
levantado protestas veciñais, sendo mais sonados aqueles que ocorreron en vía pública,
pola alarma social que provocan, pero tamén hai queixas en asistencias en domicilios.
Diante desta situación a alarma, o malestar e a preocupación polo deficiente
servizo de transporte sanitario urxente non fixo máis que aumentar entre @s veciñ@s.
Por esta razón veñan reclamando dende fai tempo a dotación dunha ambulancia de
Soporte Vital Avanzado (SVA), a que teñen de referencia atópase en Santiago de
Compostela a uns 50 Km, cun tempo de asistencia ao casco urbano que varía entre un
mínimo de 40 minutos do recurso terrestre e os 15 minutos do recurso aéreo, limitado
porque só ten servizo diúrno e non presta asistencia en situacións de climatoloxía
adversa.
Na vez de atender as demandas dunha ambulancia de SVA a Xunta de Galiza
limitouse a dotar dunha ambulancia de apoio, deficiente tanto nas características do
vehículo como en persoal. Ambulancia de apoio que sendo insuficiente leva meses sin
prestar servizo.
A situación detallada con anterioridade fai imposible que unha soa ambulancia
de Soporte Vital Básico (SVB) poida atender correctamente as emerxencias dunha área
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tan extensa e non son infrecuentes os casos nos que teñen que prestar apoio

as

ambulancias de Carballiño, A Estrada ou Chantada por estar a de Lalín ocupada nun
traslado ao CHUS coa consecuente acumulación de demoras na asistencia urxente.
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A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital, xa que diante
dunha emerxencia o factor tempo e eficiencia é fundamental: nas paradas
cardiorrespiratorias, ictus, politraumatismos... cada minuto de demora na atención
agrava o pronóstico e a supervivencia.
É evidente que para prestar unha asistencia sanitaria de calidade, que non
comprometa a saúde e a vida da veciñanza, son precisos recursos. Lalín e a comarca do
Deza precisan dunha ambulancia medicalizada, feito este negado sistematicamente polo
PP aos nosos veciños e veciñas.

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por esta razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Mellorar a atención ás emerxencias sanitarias na comarca do Deza e con este
fin dotar a Lalín, como cabeceira de comarca, dunha ambulancia medicalizada de
Soporte Vital Avanzado, dotada con dous técnic@s, 1 persoal de enfermería 1 persoal
facultativo, 24 horas ao día 365 días ao ano. No inmediato proceder á recuperación
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inmediata da ambulancia convencional de apoio en Lalín que a día de hoxe e por
motivos descoñecidos non está prestando asistencia.
2. Presentar no prazo dun mes un informe no Parlamento Galego coa seguinte
información:
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a) Isócronas operativas das ambulancias que prestan servizo para o 061 con base
en Lalín e Silleda, desde o inicio do novo contrato, a principios do mes de decembro
2019, do Servizo de Transporte Urxente Sanitario Terrestre para a Fundación Pública
061, desagregadas por meses.
b) Isócronas operativas da ambulancia de apoio con base en Lalín desde o inicio
do novo contrato, a principios do mes de decembro 2019, do Servizo de Transporte
Urxente Sanitario Terrestre para a Fundación Pública 06, desagregadas por meses.
c) Número de servizos de apoio realizados na comarca do Deza por ambulancias
diferentes á que ten base en Lalín, desde o inicio do novo contrato, a principios do mes
de decembro 2019, desagregados por meses e base.”

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
en Pleno, sobre o depósito de rodas en Lendo (A Laracha).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Lendo (A Laracha) iniciouse nos anos 90 a acumulación de pneumáticos
(Neumáticos Fóra Uso) nas instalacións do Grupo Campo, que supuxo que o depósito
nunha parcela de titularidade privada de 35.000 toneladas de pneumáticos. O que era
nese momento o punto de acumulación de pneumáticos de maior dimensión e
cantidades de toda Galiza.
O grupo municipal do BNG de A Laracha preguntou en numerosas ocasións ao
Goberno Local polos destinos dos pneumáticos, ao que se lle contestou que o destino
deses pneumáticos era a reciclaxe nunha planta do mesmo grupo empresarial, noutro
lugar.
En febreiro de 2017, os grupos da cámara aprobaron por unanimidade unha
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proposición non de lei

do Grupo Parlamentar do BNG, transaccionada co Grupo

Parlamentar Partido Popular, instando á Xunta de Galiza a continuar coa xestión dos
residuos pneumáticos a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza
2016-2022 e a completar a retirada dos acumulados en depósitos e vertedoiros
incontrolados. E xa nesa iniciativa polo GP BNG denunciábase a situación do depósito
de pneumáticos en Lendo.
1
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En abril de 2017, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e cambio Climático
supervisaba in situ o inicio da retirada dos pneumáticos de Lendo, e anunciábase que
para o 2018 terían rematado os traballos de retirada. Para as labores de retirada
convocouse no seu día pola Xunta un concurso público, en cuios pregos de contratación
se fixaba a duración das obras, o prezo por tonelada retirada, así como o destino final
dos residuos.
Porén, en agosto de 2018, pola Consellería de Medio Ambiente recoñecíase o
retraso no proceso, sen poder precisar unha data exacta e definitiva para a terminación
dos traballos e retirada.
Pero aínda a primeiros do ano pasado, o 40% dos pneumáticos depositados
permanecían no mesmo lugar do Concello de A Laracha. E fai uns días, dende fora do
propio recinto eran visibles grandes cantidades de pneumáticos alí acumulados.
É de supoñer que, dada a natureza contaminante dos residuos, a Xunta está a
facer un seguimento da xestión, eliminación, reutilización ou reciclaxe dos mesmos.
Que porcentaxe do total depositado foron reciclados e cales incinerados in situ ou
soterrados e cal foi o impacto que estas actividades, que xa veñen dos anos 90, tiveron
sobre o equilibrio natural da zona e sobre a saúde mesma da poboación.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a completar de forma inmediata o
proceso de retirada dos pneumáticos (NFU) e demais residuos contaminantes
acumulados en Lendo (A Laracha) dende os anos 90.”
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Pérez López
Deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas, Noa Presas
Bergantiños, Carme González Iglesias, Alexandra Fernández Gómez e Iria
Carreira Pazos e dos deputados Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e
Ramón Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o
modelo de xestión das residencias cuxa construción está prevista nas sete principais
cidades galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde 2017 a Xunta de Galiza anuncia a construción de sete residencias de
maiores que se situarán nas sete principais cidades galegas, isto é, A Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Compostela, Ferrol e Vigo.
A súa construción e equipamento inicial corre a conta da Fundación Amancio
Ortega (FAO), de acordo co convenio asinado entre esta entidade e a Xunta de Galiza,
porén, a partir da súa entrega á administración pública a decisión sobre o modelo de
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xestión destes centros dependerá do Goberno galego que será o titular dos mesmos.
Galiza conta cun importante déficit de prazas públicas de residencias de
maiores. Así, a suma de todas aquelas que contan con financiamento público, incluídas
as concertadas, apenas representan o 3 por cada 100 maiores de 65 anos, lonxe da rateo
recomendada pola Organización Mundial da Saúde (OMS) que sitúa en cinco prazas por
cada cen persoas maiores de 65 anos.
1
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Asemade, e de acordo cos datos oficiais, oito de cada dez prazas de residencias
en Galiza son privadas.
A pandemia provocada pola Covid19 puxo en evidencia as carencias do modelo
actual de coidados en centros residenciais e malia non contarmos con cifras
desagregadas por centros pois a Xunta de Galiza négase de maneira reiterada a facelas
públicas, as informacións publicadas a través dos medios de comunicación poñen de
manifesto que no caso galego, foron os centros privados os que concentraron un maior
número de contaxios e falecementos.
Neste contexto, é necesario un reforzo do sector público no ámbito residencial (e
en xeral nos coidados) e un compromiso real por parte da administración pública na
garantía dos dereitos sociais.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a asumir a xestión pública directa
das residenciais de maiores cuxa construción está prevista nas sete principais cidades
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galega.”

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Noa Presas Bergantiños
2
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Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o número de persoas
falecidas en residencias de maiores en Galiza durante a pandemia da Covid19 e as
razóns pola que a Xunta non fai públicos os datos desagregados por centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a publicar, a través da páxina web
e nun formato accesible para o conxunto da poboación, os datos de contaxios e persoas
falecidas con Covid19 nas residenciais de maiores desagregados por centros
residenciais. Así mesmo, deberá publicar o número de persoas que faleceron en centros
hospitalarios e residencias integradas de maneira diferenciada indicando tamén en que
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROgIO3cRnt17
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

hospital e residencia integrada se produciron.”

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 31/03/2021 09:46:06

Iria Carreira Pazos na data 31/03/2021 09:46:10
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María Montserrat Prado Cores na data 31/03/2021 09:46:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, José Manuel Rey Varela, Miguel
Tellado Filgueira, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias e Rubén Lorenzo
Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Desde hai moitos anos, tanto o tecido social como o empresarial, vén reclamando a
mellora das comunicacións ferroviarias entre Ferrol e o resto das cidades galegas.
Pese a iso, Ferrol é a cidade de Galicia máis abandonada en materia ferroviaria:
realizar o traxecto entre Ferrol e A Coruña ten unha duración de 1 hora e 20 minutos.
Un tempo claramente excesivo se temos presente que as dúas cidades atópanse
separadas por 60 quilómetros de distancia e facer esa viaxe nun vehículo privado non
supón máis de 40 minutos, ou de 50 minutos se o medio de transporte que se emprega
é o autobús.
Feita a comparación de tempos entre os diferentes medios de transportes, é obvia a
conclusión de que o tempo de viaxe en tren entre ambas cidades é excesivo.
Circunstancia que loxicamente fai que a cidadanía afectada, que ascende a 500.000
persoas, non contemple este medio de transporte como unha alternativa nos seus
desprazamentos por resultar pouco competitiva.
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Se comparamos os tempos de viaxe en tren entre Ferrol e A Coruña cos de outras
cidades, o agravio é notorio. Así, os 100 quilómetros que separan Santiago e Ourense
fanse en 30 minutos e o traxecto Coruña – Santiago, en 25 minutos, pese a que a
distancia é maior ca que separa Ferrol da A Coruña.
A Xunta de Galicia leva anos demandando que se inclúa Ferrol nos plans de
modernización do ferrocarril na Comunidade Autónoma, contribuíndo a este obxectivo
mesmo máis alá das súas obrigas e competencias. No ano 2017, a Administración
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galega elaborou un estudio encamiñado precisamente a mellorar a mobilidade no
corredor ferroviario A Coruña-Ferrol, que remitiu, o 18 de xaneiro de 2018, á Secretaría
de Estado do daquela Ministerio de Fomento.
Paralelamente, e ante próxima chegada da alta velocidade a Galicia, a Xunta comezou
o deseño e construción das estacións intermodais nas sete grandes cidades de Galicia.
A este respecto, no ano 2019, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade destinou
50.000 euros a realizar o anteproxecto da intermodal de Ferrol. Compromiso que
mantivo no tempo coa reserva no seu orzamento dunha partida plurianual de 4,5
millóns de euros para a construción desta infraestruturas.
Desgraciadamente, por contra, nos últimos 2 anos o Goberno central non realizou
ningunha inversión encamiñada a modernizar a conexión ferroviaria entre Ferrol e A
Coruña. De feito, nos orzamentos xerais do Estado para este ano 2021 unicamente
contempla 200.000 euros para a realización do estudo do baipás de Betanzos-Infesta,
actuación esencial para rebaixar os tempos de viaxe entre as dúas cidades. Unha
partida claramente insuficiente para este cometido.
Á vista do exposto, é claro o interese do Goberno galego por mellorar o corredor
ferroviario Ferrol - A Coruña e por dotar á cidade de Ferrol dunha estación intermodal á
altura da que xa teñen ou está previsto que teñan o resto das grandes cidades galegas,
pero non parece ser así no caso do Goberno de España.
Por todo o exposto, o grupo parlamentario do Partido Popular de Galicia presentamos
esta proposición non de lei para o seu debate en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a presentar unha planificación completa de
obras e investimentos para a modernización do corredor ferroviario Ferrol-Coruña,
empezando pola licitación do baipás de Betanzos, coa fin de reducir os tempos de
viaxe de tal xeito que o desprazamento en tren resulte unha alternativa competitiva
para a mobilidade dos usuarios con respecto a outros medios de transporte”.
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Santiago de Compostela, 31 de marzo 2021.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/03/2021 13:04:50
Diego Calvo Pouso na data 31/03/2021 13:05:07
José Manuel Rey Varela na data 31/03/2021 13:05:23
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:05:41
Carmen María Pomar Tojo na data 31/03/2021 13:06:26
Ramón Carballo Páez na data 31/03/2021 13:06:35
José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 13:06:53
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María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 13:07:06
Marta Nóvoa Iglesias na data 31/03/2021 13:07:17
Rubén Lorenzo Gómez na data 31/03/2021 13:07:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Noelia Pérez López, Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar
Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira,
Marta Nóvoa Iglesias e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos:
No ano 2016, a Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e o Ministerio de Fomento
asinaron un acordo de colaboración para o desenvolvemento da Estación Intermodal
de Ourense e a súa contorna urbana, definindo dunha banda as responsabilidades de
cada administración e doutra a folla de ruta a seguir.
En dito acordo contemplábanse varias actuacións diferenciadas, entre elas, unha nova
terminal de autobuses integrada na futura estación de ferrocarril intermodal.
O pasado 6 de febreiro de 2021 entrou en funcionamento a nova infraestrutura da
estación de autobuses, financiada e executada ao 100% pola Xunta de Galicia. Máis de
7.300 metros cadrados que albergan 16 dársenas e un edificio de viaxeiros, e que
permitirá un intercambio máis rápido e con maior seguridade aos pasaxeiros que usen
o autobús e o ferrocarril.
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En execución atópase o aparcadoiro soterrado cofinanciado tamén pola administración
autonómica, pero executado polo ADIF e do que nada sabemos do seu cronograma.
Descoñecemos tamén o calendario da intervención sobre o actual edificio Empalme, a
nova cuberta, a cubrición de vías e o novo vial que conectará o barrio da Ponte co
barrio do Vinteún, todas elas obras esenciais para a vertebración da cidade de Ourense
e, por ende, de toda a provincia.
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta
esta proposición non de lei para o seu debate en pleno:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno de
España para urxir a convocatoria da Comisión de Seguimento da estación intermodal
de Ourense coa finalidade de que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana concrete, tanto os prazos de execución, como os orzamentos consignados para
continuar co avance de todas as actuacións que lle corresponde executar na estación
intermodal de Ourense”.
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Santiago de Compostela, 31 de marzo 2021.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/03/2021 13:17:00
Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:17:20
Diego Calvo Pouso na data 31/03/2021 13:17:41
Carmen María Pomar Tojo na data 31/03/2021 13:18:05
Ramón Carballo Páez na data 31/03/2021 13:18:49
María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 13:19:05
José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 13:19:15
Marta Nóvoa Iglesias na data 31/03/2021 13:19:34
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Rubén Lorenzo Gómez na data 31/03/2021 13:19:47
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Borja Verea Fraiz, Ramón
Carballo Páez, Marisol Díaz Mouteira, Diego Calvo Pouso, Rubén Lorenzo Gómez,
Carmen Pomar Tojo e Marta Nóvoa Iglesias, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O Goberno galego vén demandando de xeito reiterado nos últimos anos que desde a
administración central se lle dea prioridade e axilidade ás obras de construción da
autovía entre Lugo e Santiago co obxecto de que esta infraestrutura puidese entrar en
servizo para o Xacobeo 2021.
Resulta evidente que o Executivo central non atendeu esta demanda reiterada da
Xunta de Galicia porque hoxe, xa inmersos no Xacobeo, as obras desta infraestrutura
viaria atópanse aínda moi lonxe de finalizar.
De feito, os traballos dos treitos pendentes da A-54, Palas-Melide e Melide-Arzúa,
acumulan atrasos moi importantes e están a avanzar a un ritmo moi lento, tanto que
mesmo se trata case dunha paralización das obras. O progreso é tan escaso que xa
ata os altos cargos do Ministerio de Transportes aseguran que ven moi difícil rematar
as obras da Autovía Santiago-Lugo en 2022.
Se a este deficiente ritmo de execución sumamos ademais o recorte de investimentos
que Executivo de coalición impuxo ás contas autonómicas para o actual exercicio, todo
a punta a que esta infraestrutura seguirá a ser un obxectivo pendente.
En consecuencia, cómpre que o Goberno de España intensifique o ritmo destas obras
e aproveite os meses de primavera e do verán para avanzar dun xeito decidido nos
tramos pendentes e así tratar de acurtar os prazos.
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Galicia precisa do desenvolvemento en tempo e forma dunha infraestrutura estratéxica
de tal xeito que aínda que xa non sexa posible a súa entrada en servizo neste Ano
Santo, si poida facer durante o Xacobeo, que se estenderá ata 2022.
O obxectivo final é aproveitar ao máximo as potencialidades que supón este
acontecemento singular, tanto a nivel económico como social sumado á mellora das
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comunicacións entre Lugo e Santiago e os municipios que percorre a futura autovía
unha vez se complete.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a requirirlle ao Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a axilización das obras pendentes na
autovía A-54, entre Lugo e Santiago, có obxecto de que poida entrar en servizo por
completo durante o Xacobeo 2021-2022”.
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/03/2021 13:12:55
José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 13:13:23
Borja Verea Fraiz na data 31/03/2021 13:13:37
Ramón Carballo Páez na data 31/03/2021 13:13:55
María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 13:14:14
Diego Calvo Pouso na data 31/03/2021 13:14:27
Rubén Lorenzo Gómez na data 31/03/2021 13:14:40
Carmen María Pomar Tojo na data 31/03/2021 13:14:52
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Marta Nóvoa Iglesias na data 31/03/2021 13:15:08
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Teresa Egerique
Mosquera, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa, Alberto Pazos
Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no
artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Despois dunha longa espera, o Goberno de España vén de aprobar en Consello de
Ministros o Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19.
Esta iniciativa estatal chega tarde, sobre todo tendo en conta que neste período a
Xunta de Galicia xa puxo en marcha dous plans de rescate e xa está traballando no
terceiro, todo iso, con fondos propios e sen ter recibido, ata o de agora, recursos
económicos do Estado con este fin.
Por se non fora suficiente, a repartición feita desde A Moncloa dos fondos destas
axudas a empresas e autónomos é inxusta e decepcionante con Galicia, pois
recibiremos unha cantidade que está moi lonxe do que lle correspondería á nosa
Comunidade.
Outra das eivas máis importantes das axudas estatais é o feito de que deixan fóra
destes apoios a sectores esenciais do noso tecido produtivo.
Un destes sectores excluídos polo criterio arbitrario do Goberno socialista é o
pesqueiro, incluído todos os ámbitos sociais e económicos ligados á pesca, o complexo
mar-industria e a acuicultura, máis aló dos almacenistas.
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O sector, que estivo faenando durante toda a pandemia, vén reclamando medidas para
reducir o forte impacto que tivo no sector a crise provocada polo coronavirus,
especialmente, tras o peche parcial do canle HORECA, as restricións actuais en bares
e restaurantes e a redución do turismo.
Así por exemplo, para especies como o marisco ou o peixe espada, entre outros, o
impacto chegou a ser superior ao 80% das vendas. Mentres que, como dato xeral e ata
outubro do ano pasado, estimábase unha redución nun 20% a venda de produtos
pesqueiros no conxunto de España.
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Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España de
tal xeito que incorpore ao sector pesqueiro e á cadea mar-industria na listaxe de
Actividades Económicas da CNAE, incluídas no Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á
pandemia da COVID-19, para que as empresas deste sector que cumpran os requisitos
sexan susceptibles de recibir tamén estas axudas directas”.
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/03/2021 13:25:00
José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 13:25:22
Teresa Egerique Mosquera na data 31/03/2021 13:25:35
Ana Belén García Vidal na data 31/03/2021 13:25:47
Manuel Santos Costa na data 31/03/2021 13:25:58
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:26:05
María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:26:17
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Daniel Vega Pérez na data 31/03/2021 13:26:32
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Teresa Egerique Mosquera, Carmen
Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz
Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias, Alberto Pazos Couñago, Manuel Santos Costa,
Felisa Rodríguez Carrera, Corina Porro Martinez, Paula Prado del Río, Elena
Candia López, Lupe Murillo Solís e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto nos artigos 98,
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Proposición non de lei en comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o goberno galego manifeste a súa
posición canto antes nun tema de interese para a nosa comunidade.

Exposición de motivos:
O Goberno de España en todo o que se refire a Autopista do Atlántico sempre parece
estar máis disposto a garantir os beneficios da empresa concesionaria que a defender
os intereses dos galegos, aínda que iso supoña ignorar acordos previos.
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O Goberno de España ten pendentes de cumprir unha serie de compromisos con
Galicia en relación coa AP-9:
o a supresión da peaxe de Redondela, comprometida en 2018;
o as actuacións compensatorias aos veciños de Chapela pola ampliación da
autoestrada;
o a supresión das subas extraordinarias das peaxes;
o ou as bonificacións das tarifas por importe de 50 M€ anunciadas o pasado mes
de outubro co gallo da presentación dos Orzamentos Xerais do Estado para
2021.
E ademais deses incumprimentos, agora o Goberno de España reclámalle á Xunta que
lle pague a Audasa, cos cartos dos galegos, a débeda coa concesionaria das
bonificacións das peaxes de Rande e A Barcala.
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O Goberno que preside o socialista Pedro Sánchez pretende que a Xunta pague as
bonificacións da AP-9, obviando que o acordo acadado entre as administracións no ano
2017 polo que o Goberno galego quedou liberado de pagar esas bonificacións nunha
autoestrada de competencia estatal. E obviando, ademais, o ditame do Consejo de
Estado que di que esa bonificación da peaxe estaba a motivar un “enriquecemento
inxusto” por parte de Audasa.
E é por iso que presentamos esta proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:
“O Parlamento insta ao Goberno galego a esixir do Goberno español:
1.- O cumprimento do acordo acadado en 2017 entre a Administración autonómica e a
Administración Xeral do Estado polo que esta última asumía o pago íntegro á empresa
concesionaria da AP-9 das bonificacións que se aplican aos usuarios nas peaxes de
Rande e A Barcala.
2.- A adopción das medidas necesarias para garantir que a subvención desa peaxe non
supoña un enriquecemento inxusto da concesionaria”
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/03/2021 12:50:05
Diego Calvo Pouso na data 31/03/2021 12:50:24
Teresa Egerique Mosquera na data 31/03/2021 12:50:41
Carmen María Pomar Tojo na data 31/03/2021 12:50:53
Ramón Carballo Páez na data 31/03/2021 12:51:09
María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 12:51:37
José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 12:51:48
Marta Nóvoa Iglesias na data 31/03/2021 12:52:08
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 12:52:32
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Paula Prado del Río na data 31/03/2021 12:53:25
María Elena Candia López na data 31/03/2021 12:53:44
María Guadalupe Murillo Solís na data 31/03/2021 12:54:08
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e dos deputados Manuel Lourenzo Sobral e Daniel
Castro García, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 4ª polo
trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
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En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
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Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROGO9MSAXxi1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as

2

48686

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
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feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
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Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
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de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 4ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar un proceso de diálogo coas
organizacións asinantes da Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza
co fin de reiniciar un tempo de mudanzas para a política lingüística no ensino
conducentes a reverter a grave involución de galego falantes nas xeracións máis novas,
así como cumprir co acordo asinado coa Carta Europea das Linguas Rexionais e
Minorizadas.”

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROGO9MSAXxi1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:06:02

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:06:12
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:06:22
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 2ª.
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A vinculación de Galicia coa súa costa e o seu mar é ancestral, como o son as
actividades económicas asociadas a eses ámbitos, existindo vestixios
arqueolóxicos de actividade marisqueira e pesqueira desde os primeiros
asentamentos humanos no noso territorio. A costa forma parte da nosa
identidade, da nosa cultura, da nosa tradición e da nosa economía, sendo decenas
de milleiros de postos de traballo os vinculados de xeito directo ou indirecto ó
sector mar-industria-alimentario, líder a nivel internacional en moitos ámbitos
(como a conserva) e cun peso no PIB da nosa comunidade sen parangón noutras
CCAA, na medida en que Galicia é a comunidade autónoma con maior superficie
costeira de España, ademais de desfrutar da singularidade xeográfica e ecolóxica
das rías e da riqueza do noso mar, todo o cal fai que a economía asociada ó noso
mar e á nosa costa teña unha riqueza e peculiaridade que a fan merecedora da
máxima protección pública.
O marco lexislativo actualmente vixente no tocante ao noso sector mar-industriaalimentario está integrado, basicamente, pola Lei de costas, aprobada na súa
última reforma polo Goberno de M. Rajoy no ano 2013, e o seu regulamento de
desenvolvemento, do ano 2014. Así mesmo, tamén a Lei de patrimonio das
administracións públicas de 2003 (da época do Goberno de José María Aznar),
que sobre as concesións en espazos de dominio público indica o seguinte no seu
artigo 93.3: “O seu prazo máximo de duración, incluídas as prórrogas, non
poderá exceder de 75 anos, salvo que se estableza outro menor”; unha lei que,
por un principio de coherencia normativa e dado o seu carácter xeral, aplicable a
todo o ámbito das concesión públicas, resulta obviamente aplicable no ámbito do
dominio público marítimo- terrestre, operando como límite da normativa de
costas. Ese prazo de 75 anos non afecta ás concesións de instalacións de
acuicultura, xa que o prazo máximo para a actividade acuícola establecido no
artigo 53 da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de Pesca de Galicia, é de 10 anos e
pódese estender por períodos de igual duración, non superando o total de 50
anos. O propio Regulamento de costas establece unha serie de criterios para a
determinación da duración das concesións, tales como a “adecuación ó medio”, o

48691

posible “impacto paisaxístico” ou a “protección ecolóxica da interacción marterra” (art. 135).
No ano 2019, o Goberno do Estado decidía abordar un novo regulamento, ante a
inseguridade xurídica e a ambigüidade de criterios producidas polo texto do ano
2014, que xa foran postos de manifesto pola Avogacía do Estado e polo Consello
de Estado, pero despois da análise das alegacións e das conclusións dos grupos
de traballo, tamén as presentadas pola Xunta de Galicia, o Ministerio de
Transición Ecolóxica tomou a decisión de non proseguir coa tramitación do
proxecto dun novo regulamento de costas, decisión na que foi tomada moi en
conta a posición adoptada polo Partido Socialista de Galicia.
Coñecedor do problema asociado a que no ano 2018 vencían os 30 anos
marcados pola Lei de costas como límite de moitas concesións e da inseguridade
xurídica introducida pola reforma levada a cabo polo Goberno de M. Rajoy, dun
xeito irresponsable o Goberno de Galicia e o partido que o sostén levan máis de
dous anos dedicada á difusión tendenciosa de noticias falsas, empeñados en
desinformar o sector e introducir confusión nun ámbito de por si suficientemente
complexo.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1. Considerar de carácter estratéxico e de máximo interese económico e
cultural para Galicia o sector mar-industria-alimentario e, en
consecuencia, darlle a máxima consideración e prioridade nas súas
políticas presentes e futuras, incluídas as asociadas á reconstrución tras a
pandemia que padecemos na actualidade.
2. Defender ante o Goberno de España e ante calquera instancia, incluída a
UE, ese carácter estratéxico e peculiaridade do sector e da nosa costa, así
como a necesidade de ter en conta en calquera política pública a especial
relación co mar que presenta Galicia e, en consecuencia, a necesidade de
facer compatibles a preservación do litoral, o medio ambiente e a paisaxe
co mantemento dos postos de traballo e a actividade no borde litoral.
3. Defender que calquera modificación normativa que poda afectar
particularmente ó sector, en especial calquera modificación da normativa
de costas, se faga en diálogo aberto e fluído coas entidades
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representativas, así como coas administracións locais e autonómica,
acadando o máximo nivel de consenso posible.
4. Defender que a aplicación concreta da normativa presente e de calquera
modificación normativa futura se faga tendo en conta a importancia,
carácter estratéxico, especificidade, singularidade e peculiaridade da costa
galega.
5. Deixar un ámbito económico tan importante como o sector mar-industriaalimentario fóra de calquera confrontación partidista e, polo tanto,
informar veraz, transparente e obxectivamente de todo o que afecte a ese
sector, evitando sementar dúbidas que poidan desincentivar o
investimento e intranquilizar ás persoas e familias que dependen do mar
en Galicia.
Pazo do Parlamento, 25 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 25/03/2021 18:39:23
Paloma Castro Rey na data 25/03/2021 18:39:41
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Gonzalo Caballero Míguez na data 25/03/2021 18:39:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, sobre os colectivos non
incluídos na priorización da vacinación fronte a covid-19 .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto na Estratexia estatal de vacinación fronte a Covid19 coma no Plan de
vacinación da Xunta de Galiza estableceuse a progresiva administración da vacina a
grupos de poboación de acordo con criterios de risco de contaxio por estar en primeira
liña de loita contra o virus, desenvolver actividades esenciais, grupos vulnerábeis, e
logo grupos de idade.
No grupo 3. “Outro persoal sanitario ou sociosanitario “, no apartado 3.B
encádranse as persoas en activo non incluídas na categoría de primeira liña (grupo 2)
que traballan en centros establecementos sanitarios e sociosanitarios. Priorizaranse de
maneira específica, en función do risco de exposición a pacientes COVID-19 ou ao
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risco de transmisión. Así, no apartado 3B están:
-Persoal dos servizos de saúde pública implicados na xestión e resposta á
pandemia non fora vacinado no grupo 2.
-Persoal sanitario e sociosanitario non vacinado con anterioridade, incluíndo
servizos de inspección sanitaria, medicina legal e forense, consultas médicas privadas,
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servizos de axuda a domicilio, centros de menores e centros de día ou equivalentes así
como estudantes sanitario e sociosanitario que realicen prácticas clínicas.
-Persoal sanitario dos seguintes colectivos: fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, persoal de oficinas de farmacia, protésicos dentais, logopedas e persoal de
psicoloxía clínica. O resto do persoal sanitario vacinarase máis adiante.
-Traballadores de institucións penitenciarias ( IIPP)
O persoal sanitario que presta os seus servizos no Instituto Social da Marina en
Galiza, (médic@s, enfermeir@s, auxiliares de clínica) veñen denunciando que

a

pesares de que deberían estar incluídos neste grupo, non foron vacinad@s nin coñecen
ningunha previsión para que sexan inmunizad@s, cando xa se lle ten administrado a
vacina a grupos que están despois na prioridade de vacinación.
A mesma situación repítese co persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira
(SVA) e co do Servizo de Gardacostas ; na actualización 3 da Estratexia estatal de
vacinación fronte á COVID19, establécese un novo punto 6, no que se definen os
colectivos en activo cunha función esencial para a sociedade, aparecendo numerados os
mesmos: Grupo 6. Colectivos en activo con unha función esencial para a sociedade.,
Grupo 6A; Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas Armadas, incluíndo
Garda Civil, Policía Nacional, Autonómica e Local, Bombeiros, técnicos das Forzas e
Corpos de Seguridade, profesionais de Protección civil, Emerxencias e Forzas Armadas.
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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Do mesmo xeito no Plan de Vacinación da Xunta Grupo 6: Colectivos cunha función
esencial para a sociedade 6.A Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas
Armadas.
O persoal do SVA e de Gardacostas debería estar neste grupo 6A, ao estar
equiparadas as funcións que realizan coas anteriormente mencionadas.
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@s funcionarios e funcionarias do SVA ostentan a condición de Policía Xudicial
e Policía fiscal no exercicio das súas funcións, as súas actuacións están encamiñadas na
loita contra a circulación de drogas e a represión dos delitos de contrabando, branqueo
de capitais, fraude fiscal etc.. No desempeño do seu traballo este persoal está en
contacto, e en espazos reducidos, con persoas procedentes de diversos países das que a
priori se descoñece o seu nivel de protección contra a Covid-19.
Pola súa parte o persoal do Servizo de Gardacostas no desempeño das súas
funcións ten que acceder ao interior dos buques de pesca, normalmente espazos
reducidos e sen ventilación, e manter un contacto estreito c@s traballador@s destes, ou
relación tamén moi próxima con sectores caracterizados por non respectar normas, e
polo tanto tampouco as de protección contra o virus, como é o do furtivismo. Foi
declarado como persoal esencial pola Xunta e está encadrado no grupo de traballadores
sen opción a teletraballo.
En Galiza estase vacinando ás forzas de seguridade e de emerxencias, polo que
estes dous colectivos deberían encadrarse a efectos de vacinación tamén no grupo 6A.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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“O Parlamento galego insta o Goberno galego a tomar todas as medidas precisas
para incluír a estes tres colectivos nos grupos de vacinación cos que teñen equiparación:
persoal do Instituto Social da Mariña (ISM) no 3B, e o persoal do Servizo de Vixilancia
Aduaneira (SVA) e do Servizo de Gardacostas no 6A.”
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2021 10:06:57

Iria Carreira Pazos na data 26/03/2021 10:07:08
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Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2021 10:07:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Luis Bará Torres, e deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, sobre as
instalacións provisorias instaladas na OU-540 no concello de Barbadás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai aproximadamente cinco meses na contorna do p.k 4,200
(coordenadas 42º, 18´02.3” N, 7º 52´42.1”W) da estrada OU-540 entre Ourense e a
Fronteira Portuguesa de A Madalena no treito que conduce, entre outros destinos, á
incorporación coa A-52, existen numerosas barreiras provisionais de obra; sen que
conste a concreta obra que xustifica tales barreiras, nin que se aprecie a existencia de
avances nesas hipotéticas obras.
O certo é que o estado que presenta o devandito treito condiciona non só á
normal circulación polo mesmo, senón que tamén compromete á propia seguridade das
persoas que transitan por esa vía. A instalación de decenas de barreiras provisionais de
obra imposibilita tanto a velocidade xenérica na vía, como tamén o número de carrís
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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practicábeis, sen que conste xustificación a tal restrición que xa dura varios meses.
Sendo a Xunta de Galiza, en canto titular da vía, a responsábel do mantemento
da estrada OU-540 nas mellores condicións de seguridade, así como da instalación e
conservación dos sinais e marcas viarias, procede analizar o estado actual da estrada, da
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execución das obras, no seu caso, contratadas e a razón da total inactividade nas
mesmas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a axilizar o remate das obras da
mellora na estrada OU-540, Ourense-Fronteira Portuguesa, no treito sito nas
proximidades do p.k. 4,2 e a súa inmediata posta en servizo ordinario en condicións de
seguridade e totalidade do seus carrís de circulación.”

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 10:36:02
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Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 10:36:11
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Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2021 10:36:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e do deputado
Daniel Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma do Regulamento de Control da pesca que vén de aprobarse
recentemente polo pleno da eurocámara, é a penúltima estocada ao sector pesqueiro
galego e, nomeadamente, á súa frota artesanal.
É a única norma da Política Pesqueira Común (PPC) que estaba pendente de
actualización e xa vén sendo dende o ano 2010 un dos seus eixos centrais para levar a
cabo o monitoreo e a inspección das actividades pesqueiras nas augas comunitarias.
A modificación agora aprobada, que aínda non é definitiva e que se prevé que
non entre en vigor antes do ano que vén, inclúe, entre outras, medidas como as
seguintes:
- Establece cámaras a bordo para controlar as capturas e o cumprimento dos
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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descartes para buques de máis de 12 metros. Serán, en principio, voluntarias agás para
os buques que ”probabelmente non cumpran” ou que representen un “grave risco de
incumprimento”. Conceptos que non son claros e que quedan agora á espera de que o
Consello fixe os criterios exactos.
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Aqueles buques que adopten esta medida voluntariamente terán “incentivos”,
como por exemplo a asignación de cotas adicionais ou a eliminación dos puntos de
infracción. Unha orientación claramente capciosa que pretende converter a
“voluntariedade” en clara obriga.
- Impón a xeolocalización permanente de toda a frota de máis de 4 metros,
incluída a recreativa, co pretexto da seguridade da mesma.
- Obriga a levar un diario electrónico de pesca (DEA) a bordo a todos os buques
de máis de 4 metros para que notifiquen dende o barco as súas capturas.
Esta normativa volve ignorar por completo a realidade da frota galega e a súa
singularidade: O tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a
duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto.
Galiza, malia ás sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español,
segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto
de 4.000 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12
metros de eslora, pesca maioritariamente nas rías e, por tanto, con mareas inferiores a
24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e
onde o propietario coincide case sempre co patrón, que tamén é a persoa que realiza as
capturas e que, logo, ponnas á venda en lonxas onde se pesan e rexistran.
Unha frota, pois, que non ten parangón e que aínda así segue a insistirse en
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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equiparala a outras pola obsesión normativizadora e uniformizadora da Unión Europea
que, mesmo a día de hoxe, segue considerando aos buques de eslora maior a 12 metros
ou con artes non consideradas artesanais como industrial.
Un despropósito que só ten en conta os metros de eslora para encadrar a pesca en
artesanal ou industrial e que, de novo, non atende ás peticións do sector pesqueiro
2
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galego de contemplar tamén outros criterios como a distancia do caladoiro, a duración
máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostíbeis ou o número máximo de
tripulantes a bordo.
Este Regulamento é, en definitiva, unha nova norma que incide en presentar a
todo un sector como sospeitoso permanente, como presunto delincuente habitual e como
depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Doutro xeito non se entende a
lamentábel actuación da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca (DG Mare),
organismo que precisamente é o encargado de velar polos intereses da frota europea, ao
tentar interferir no sentido do voto dos eurodeputados por medio dunha “nota
aclaratoria” que criticaba abertamente a posición adoptada previamente pola Comisión
de Pesca e tratando de endurecela aínda máis.
As decisións da UE trouxeron sistematicamente non só a redución da frota e do
número de empregos no sector senón tamén a desaparición paulatina dun modelo
propio do noso país. A hiperregulación aplicada só vén beneficiando á grande pesca
industrial e agora o Regulamento de Control é un elo máis da cadea que realmente ten
como pano de fondo o sometemento da frota artesanal a TACs e cotas das principais
especies das que depende (xarda, xurelo, pescada, raio, abadeixo, sardiña ...) e que non
lle garante un mínimo para a supervivencia.
Coa escusa de manter a actividade pesqueira e contribuír á sostibilidade
ambiental, económica e social das comunidades costeiras a longo prazo, a PPC ignora
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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precisamente a súa escasa incidencia medioambiental e a súa grande importancia como
xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da
pesca, como é o caso de Galiza.
As medidas deberían ir xustamente no sentido contrario e dende todas as
administracións, nomeadamente dende a galega que sobre esta última decisión da UE
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nin sequera se pronunciou explicitamente malia a ter as competencias en augas
interiores e, por tanto, poder desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que
permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsábel e
sostíbel, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 8ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
- Demandar do Goberno do Estado, de cara á tramitación aínda pendente, a
defensa clara da frota artesanal galega:
1.- Opoñéndose ás medidas que contempla o Regulamento de Control da pesca,
nomeadamente a inclusión das cámaras a bordo, a imposición da xeolocalización
e a obriga do diario electrónico de pesca.
2.- Propoñendo medidas alternativas e non invasivas dialogadas co sector.
3- Impulsando a modificación da definición de frota artesanal tendo en conta os
criterios que vén formulando o propio sector dende hai anos.
4.- Levando a cabo todas as actuacións precisas para excluír a frota artesanal do
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
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sistema de TACs e cotas.
5.- Negociando unha maior dotación dos fondos europeos, nomeadamente do
FEMPA, para atender a eventual obrigatoriedade dos mecanismos de control
recollidos agora no Regulamento sen que vaian a conta de partidas destinadas a
outras necesidades do sector nin, en ningún caso, do propio sector.
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- Dar a coñecer publicamente o seu posicionamento sobre o Regulamento de
Control da pesca que vén de aprobarse no Parlamento europeo
- Exercer as súas propias competencias en augas interiores e aplicar as normas
de control propias.
- Elaborar as previsións económicas que permitan, no caso de que se aprobe
finalmente nos mesmos termos o Regulamento de Control, atender os custos da
implementación das medidas.”

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 10:53:46

Daniel Castro García na data 26/03/2021 10:53:50
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Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2021 10:54:00
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Rosana Pérez Fernández na data 26/03/2021 10:54:10
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Daniel Pérez López, e deputadas Noa
Presas Bergantiños e Carme González Iglesias, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 6ª, sobre a elaboración e aprobación dun Plan de apoio ás autónomas e
Pemes do concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Practicamente dende a declaración do estado de alarma do mes de marzo a
poboación de Ourense veu limitada e restrinxida a súa mobilidade e liberdade
ambulatoria. Primeiro polas medidas de confinamento xeral e a partires do mes de
setembro e sen apenas solución de continuidade con restricións á celebración de
reunións ou encontros, ou á saída e entrada no domicilio. A estas limitacións non foi
alleo o sector comercial, hostaleiro ou de servizos que viu restrinxidas as súas
capacidades de aforo, os seus horarios de actividade comercial, ordenándose mesmo o
total cesamento da apertura ao público dos locais ou centros de traballo. Para actividade
mercantil das Pemes e autónomas tampouco foron inocuos os peches perimetrais pois
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non son poucos os establecementos cuxa clientela está constituída por persoas
residentes noutras poboacións e localidades de fora do termo municipal.
As medidas que se ían adoptando -e cuxa pertinencia non é obxecto de debate
nesta iniciativa- que ora ampliaban o horario e actividade, ora reducíanna
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considerablemente ou mesmo a prohibían, tampouco posibilitaban a ordenación e
planificación da actividade mercantil.
A pesares das medidas que se ían acordando e o evidente impacto que tiñan no
tecido industrial, hostaleiro e comercial poucas e descoordinadas eran as medidas
dirixidas a facilitar a pervivencia dos sectores atinxidos polas restricións e pola
imposibilidade de desenvolver a súa actividade ordinaria. Aos iniciais préstamos que
permitían unha liquidez inmediata e xa que logo pensados para o caso de que os efectos
da pandemia fosen de curta duración e que a recuperación fose rápida e intensa;
seguiron unhas axudas directas escasas na súa contía e tardías no tempo da súa
convocatoria e concesión.
Nin a Xunta de Galiza nin ningunha outra Administración Pública con
competencias para intervir dentro do termo municipal de Ourense elaborou un Plan para
actuar na defensa da actividade económica na cidade de Ourense que, como ficou
indicado, foi nas que as limitacións e prohibicións foron máis intensas e prolongadas.
Plan que en modo algún se pode identificar cunha convocatoria de axudas
directas que, malia que tardías e insuficientes, en modo algún podemos considerar
improcedentes. A este respecto indicar que segundo a RAG, Plan é un “conxunto de
medidas, instrucións e accións acordadas para a realización dun proxecto, dun fin etc”
Malia o tempo transcorrido e que o alcalde e goberno local do Concello de
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROSD2twXpTk9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ourense foi investido e e sostido polo Partido Popular, ao igual que a Xunta de Galiza e
a Deputación Provincial de Ourense, do que formaba parte, e que pola súa inactividade
nos últimos anos dispón dun dos maiores remanentes de tesourería de todas as entidades
locais de Galiza; as Pemes e autónomas de Ourense carecen dun Plan que facilite a
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superación da situación provocada pola crise sanitaria e as medidas adoptadas por mor
dela.
Como ficou exposto durante estes meses -xa case nun ano- as Pemes e
autónomas de Ourense viron, cando menos, limitada a súa actividade mercantil o que
implicaba a redución dos seus ingresos -que nos momentos de peche de actividade eran
necesariamente nulos-, poren os seus gastos eran idénticos aos das épocas de plena
actividade e facturación. Os custes de aluguer de local, de enerxía, auga, telefone ou
internet, préstamos ou comisións bancarias... devengábanse igualmente existira ou non
actividade, fose esta limitada ou plena... Non constando acción ou xestión algunha da
Xunta de Galiza destinada a moderar ou liberar estes custes que en non poucos casos se
correspondían con servizos ou prestacións non desfrutados e igualmente facturados
polas prestatarias dos mesmos, frecuentemente grandes empresas multinacionais.
Así, non consta que a Xunta de Galiza realizase mediación algunha para reducir
os custes da factura eléctrica, de gas ou auga das Pemes e autónomos. Non consta que
fixera acción ou mediación algunha cos arrendadores dos locais nos que as Pemes ou
autónomas desenvolven a súa actividade económica, e sen achegar medida algunha para
paliar tales custes, nin no caso de que os propietarios foran grandes tenedores, nin de
patrimonio máis reducido.
Tampouco consta a existencia de negociacións ou mediacións con entidades
financeiras para establecer períodos de carencias, exoneracións de cotas ou evitar o
CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROSD2twXpTk9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

inicio de accións xudiciais dirixidas ao cobro de préstamos que seguiron devengándose
mesmo en épocas de inexistencia de actividade económica.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza á inmediata elaboración,
aprobación e posta en marcha, dun Plan de apoio as Pemes e autónomas do concello de
Ourense que, xunto con axudas directas, inclúa, entre outros estremos:
a) un conxunto de medidas ou accións dirixidas á redución dos custes de
funcionamento da actividade (enerxéticos, telecomunicacións, auga, ...)
b) a mediación coas propietarias dos inmobles nos que as Pemes ou autónomas
exercen a súa actividade dirixidas a redución da renda relativa ao tempos nos que exista
ou existiran restricións á actividade, contemplando unha eventual asunción parcial pola
Xunta de Galiza do importe das devanditas rendas
c) A realización de xestións dirixidas a interrupción do devengo dos xuros
correspondentes ao período no que o exercicio da actividade económica estaba limitada,
así como a aplicación dun período de carencia para o pagamento dos préstamos e
créditos vencellados á actividade mercantil, así como a paralización de calquera acción
xudicial para a exixencias dos mesmos.”
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Noa Presas Bergantiños
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Carme González Iglesias
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 11:57:51

Daniel Pérez López na data 26/03/2021 11:57:56

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 11:58:06

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 11:58:18
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Ana Pontón Mondelo na data 26/03/2021 11:58:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Elena Candia López, José Manuel Balseiro Orol,
Encarna Amigo Díaz, Ramón Carballo Páez, Cristina Sanz Arias, Sandra Vázquez
Domínguez, Daniel Vega Pérez, Raquel Arias Rodríguez, Diego Calvo Pouso,
Marisol Díaz Mouteira, Rubén Lorenzo Gómez, Carmen Pomar Tojo e Marta Nóvoa
Iglesias, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente
e Servizos.
Exposición de motivos
As infraestruturas de comunicación son esenciais para o desenvolvemento económico
dos territorios. No caso da provincia de Lugo, tanto no ferrocarril como en estradas ou
autovías dáse un retraso inxustificable e gravemente lesivo para os intereses dos
cidadáns.
No caso do ferrocarril, os lucenses recentemente asistiron estupefactos e indignados á
traizón perpetrada pola presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que anunciou un
recorte espectacular nos investimentos previstos na conexión Lugo-Ourense para
propiciar a chegada da alta velocidade.
Desde o Partido Popular xa se anunciou que non se vai a deixar a que leva a cabo tal
recorte de investimentos. Non é tolerable baixo ningún punto de vista que se rebaixa a
550 millóns de euros un investimento que estaba previsto que acadase os 1.000
millóns de euros.
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Recentemente os representantes populares no Congreso dos Deputados solicitaron a
comparecencia no Ministro de Transportes, José Luis Ábalos e da presidenta de Adif,
para que expliquen as verdadeiras intencións do Goberno con respecto a estas dúas
variantes, sobre as que só obtiveron respostas evasivas e sen concreción, provocando
unha dúbida moi razoable sobre a intención do Executivo central de abandonar ou
aprazar sen data definida a súa execución.

Os recortes anunciados nos investimentos impiden acometer obras esenciais para
rebaixar en 23 minutos o tempo total de percorrido entre Lugo e Ourense; sen os
recortes o tempo de viaxe entre estas dúas cidades sería de unha hora o que permitiría
viaxar de Lugo a Madrid en tres horas e 20 minutos.
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Cómpre lembrar que durante a etapa de Goberno do Partido Popular impulsouse a
modernización desta conexión con decisións concretas e que Pardo de Vera faltou á
verdade cando afirmaba que a súa chegada ao Adif non había nada respecto desta liña
ferroviaria, un disparate en canto que ocupou postos de responsabilidade, entre eles a
dirección xeral de Explotacións e Construción.
O Goberno central, a través do ministro Ábalos, comprometeu que o AVE ía chegar a
Lugo en 2021 e non cumpriu. Levamos xa case catro meses deste ano e aínda están a
licitarse os contratos da primeira fase das obras previstas. Non hai ningunha obra
importante en marcha.
Agora Adif xa di que o remate da primeira fase de demora ata 2024.
Tamén están comprometidas desde 2018 a execución das variantes dos Peares e de
Rubián, que supoñen importantes aforros no tempo de percorrido. Agora o Goberno
central renuncia a executar estas variantes, o que na práctica supón condenar aos
veciños de Lugo a non ter alta velocidade ferroviaria.
Polo tanto, o Goberno que preside Pedro Sánchez, non cumpre có calendario
comprometido para a posta en servizo da alta velocidade a Lugo, recorta o orzamento
e non ten vontade de impulsar os proxectos pendentes e xa comprometidos.
En base ao sinalado, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
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1. Trasladar ao Goberno de España a necesidade de manter, como infraestruturas
irrenunciables, todas as variantes ferroviarias previstas da liña Lugo-Ourense, en
particular, a dos Peares e Rubián, có fin de que a provincia lucense non quede
sen alta velocidade.
2. Trasladar ao Goberno de España a urxencia de dar un decidido impulso ás
melloras na liña ferroviaria entre Lugo e Ourense, licitando e adxudicando as
actuacións pendentes, avanzando na tramitación administrativa dos proxectos
que fagan posible a chegada da alta velocidade ferroviaria a Lugo e
concretando, para cada un das obras pendentes, un cronograma crible e o
orzamento comprometido para a súa posta en servizo.
3. Manter, como veu facendo ata o de agora, o seu labor de vixilancia sobre os
investimentos estatais e o cronograma previsto para que o remate desta
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infraestrutura estratéxica para Galicia e, moi en particular, para a provincia de
Lugo.
4. Có obxecto de facilitar esta labor de seguimento, demandar do Ministro de
Transportes que manteña o compromiso do anterior Ministro de efectuar visitas
de periodicidade trimestral a Galicia con información dos avances das obras”.
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Santiago de Compostela, 26 de marzo do 2021

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/03/2021 12:26:44
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María Elena Candia López na data 26/03/2021 12:27:02
José Manuel Balseiro Orol na data 26/03/2021 12:27:23
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/03/2021 12:27:36
Ramón Carballo Páez na data 26/03/2021 12:27:51
Cristina Sanz Arias na data 26/03/2021 12:28:06
Sandra Vázquez Domínguez na data 26/03/2021 12:28:28
Daniel Vega Pérez na data 26/03/2021 12:28:53
Raquel Arias Rodríguez na data 26/03/2021 12:29:11
Diego Calvo Pouso na data 26/03/2021 12:29:29
María Sol Díaz Mouteira na data 26/03/2021 12:29:44
Rubén Lorenzo Gómez na data 26/03/2021 12:29:56
Carmen María Pomar Tojo na data 26/03/2021 12:30:06
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Marta Nóvoa Iglesias na data 26/03/2021 12:30:22
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e deputados, Marina Ortega Otero, Luis Manuel Álvarez Martínez
e Julio Torrado Quintela a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Exposición de motivos

O pasado ano 2020 o Grupo Socialista elaborou varias iniciativas sobre a
situación dos menores tutelados no centro Santo Anxo de Rábade.
Dende a Consellería de Política Social responderon que accederían á petición de
reunión por parte do equipo educativo do centro. Atopámonos a 26 de marzo de
2021 e dende o propio equipo educativo continúan sen resposta ou atención por
parte da Consellería de Política Social.
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Segundo a Administración competente do Programa de Acollemento residencial,
os centros de menores son fogares alternativos nos cales, de feito temporal,
cóidanse aos menores que residen nos mesmos, ou ben, mediante o apoio
preciso durante determinadas horas do día aínda que continúen residindo
nalgúns casos coas súas familias. A titularidade e xestión é competencia da
consellería de Política Social. A finais do ano 2020 o Grupo Socialista preguntou
no parlamento á Conselleira de Política Social sobre este asunto, e soubemos
que existiría unha reunión, en concreto o día 13 de xaneiro de 2021, da
Dirección Xeral co equipo do centro Santo Anxo de Rábade. Ao parecer dita
reunión foi suspendida a instancia da propia Dirección Xeral.
O pasado ano, a través dos medios de comunicación, puxéronse de manifesto
problemas importantes en canto á xestión nos centros de menores en Galicia. En
concreto o de Santo Anxo de Rábade está a vivir problemas de conducta nos
menores que dificultan e poñen en perigo o traballo de profesionais e que
dificulta a calidade e o propio benestar dos menores.
Tendo en conta que o benestar dos menores e a súa propia seguridade é
primordial, así como o traballo e seguridade do persoal laboral do centro,
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consideramos vital que a Consellería de Política Social analice a xestión e tome
medidas para solucionar a situación e blindar o benestar e a conducta dos
menores.
É preocupante a fraxilidade do interese superior dos menores cando en
numerosas ocasións despois de ingresar en Rábade cunha tutela ou garda,
derivaron a un centro de reforma con causas xudiciais.
Dende o Grupo Socialista consideramos que é un tema fundamental e non pode
agardar máis, polo que instamos á Consellería a que aporte información ao
respecto.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que a Consellería de
Política Social, programe de inmediato unha visita ou reunión co equipo
educativo do centro de menores Santo Anxo de Rábade para coñecer a situación
e actuar a través de medidas con inmediatez.”

Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Luis Manuel Álvarez Martínez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 26/03/2021 12:38:26
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/03/2021 12:38:33
Julio Torrado Quintela na data 26/03/2021 12:38:48
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Gonzalo Caballero Míguez na data 26/03/2021 12:38:56
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Cristina Sanz Arias, Paula Prado del Rio, Pedro Puy
Fraga, José Luis Ferro Iglesias, Guadalupe Murillo Solís, Sandra Vázquez
Domínguez e Manuel Santos Costa ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 3ª Economía, facenda e
orzamentos.
Exposición de Motivos:
Despois dunha longa espera, o Consello de Ministros aprobou o pasado 12 de marzo
un plan de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta a
pandemia da covid-19. Desafortunadamente esta iniciativa chega tarde e conta cunha
contía económica menor á esperada, pero ademais o Goberno central está a penalizar
ás empresas e aos autónomos galegos xa que decidiu aplicar criterios de reparto
diferentes aos habituais no sistema de financiamento ás Comunidades Autónomas,
polo que Galicia recibirá ao redor de 110 millóns de euros menos.
Outra das eivas deste instrumento de apoio é que non inclúe a todos os sectores
castigados pola pandemia. De feito, a modo de exemplo, cómpre citar que no anexo I
do Real Decreto Lei 5/2021 no están recollidos como posibles beneficiarios das axudas
actividades como o sector pesqueiro, a elaboración de viños e cervexas, a fabricación
de estruturas e pezas de madeira e mobles, o sector contract, os concesionarios e os
talleres de vehículos, as estacións de servizo, os salón de peiteado e estética, as
librarías, as florerías, as ortopedias, as ópticas, as xugueiras, as tendas de souveniers
ou de segunda mano, os establecementos de artigos deportivos, os centros de ensino,
as autoescolas ou os servizos de catering, entre outras.
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En consecuencia, o Goberno central está a incumprir o expresado na propia exposición
de motivos destes apoios onde se indica que o obxecto desta iniciativa é poñer en
marcha axudas directas ás empresas e autónomos cuxa actividade viuse máis
negativamente afectada pola pandemia.
En palabras da ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia
Calviño, logo das críticas recibidas, asegurou que estarían dispostos a estudar a
incorporación de novas actividades, sempre que se trate de inxectar diñeiro público nas
empresas que máis o precisen e, polo tanto, hai unha oportunidade para corrixir esta
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exclusión. Por lóxica, para que sexa unha medida efectiva, a incorporación de novas
actividades debería traer aparellado un incremento do orzamento.
O Grupo Popular de Galicia, logo de escoitar aos representantes de empresarios e
autónomos da nosa Comunidade, esixe que todas os sectores e actividades
económicas afectadas pola pandemia da covid-19 poidan acceder a estas axudas
directas para garantir a súa supervivencia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado:
1) Máxima urxencia na tramitación e sinatura do convenio coa Xunta de Galicia para a
transferencia de fondos derivado do Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, para unha maior axilidade e eficiencia das axudas.
2) Modificación dos criterios de reparto para que non penalice na distribución dos
fondos á Comunidade galega, achegando, conforme ao sistema de financiación
autonómica e á porcentaxe de persoas traballadoras autónomas existentes en
Galicia, un mínimo de 340 millóns de euros.
3) Ampliar os CNAES previstos no Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19 a outras actividades non incluídas e que pertencen a
sectores moi afectados polo impacto da covid-19.
4) Reconsiderar os requisitos de xustificación de gasto previstos no Real Decreto-ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, por tratarse dunha norma
que regula axudas directas ás empresas e aos profesionais que deben chegar coa
maior celeridade posible.
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5) Revisar o criterio de exclusión das axudas a aquelas empresas que conten cun
resultado negativo dun só ano, no exercicio de 2019, así como o que este criterio
sexa incondicionado, sen ter en conta outros parámetros.

Santiago de Compostela, 25 de marzo do 2021.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/03/2021 12:52:07
Cristina Sanz Arias na data 26/03/2021 12:52:23
Paula Prado del Río na data 26/03/2021 12:52:43
José Luis Ferro Iglesias na data 26/03/2021 12:53:03
María Guadalupe Murillo Solís na data 26/03/2021 12:53:27
Sandra Vázquez Domínguez na data 26/03/2021 12:53:46
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Manuel Santos Costa na data 26/03/2021 12:54:10
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Cristina Sanz Arias, Paula Prado del Rio, Pedro Puy
Fraga, José Luis Ferro Iglesias, Guadalupe Murillo Solís, Sandra Vázquez
Domínguez e Manuel Santos Costa ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión 3ª Economía, facenda e
orzamentos.
Exposición de Motivos:

Despois dunha longa espera, o Goberno central vén de aprobar un plan de medidas
extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta a pandemia da covid-19.
Desafortunadamente esta iniciativa chega tarde e conta cunha contía menor á
esperada.
A maiores, o Executivo central está a penalizar ás empresas e aos traballadores
autónomos galegos, xa que decidiu aplicar outros criterios de reparto diferentes aos
habituais, que supoñen para Galicia, como mínimo, 110 millóns de euros menos, un
terzo do que realmente lle correspondería nun reparto xusto.
Esta é unha decisión arbitraria, con criterios subxectivos, que se elixen porque mellor
se acomodan os seus intereses e o único que xeran é desconfianza e inestabilidade.
Outra das eivas deste instrumento de apoio é que un dos sectores máis castigados
pola pandemia -os profesionais dos salóns de peiteado, barbaría e centros de estéticanon están incluídos no anexo I do Real Decreto Lei que recolle estas axudas e, polo
tanto, están excluídos como posibles beneficiarios das mesmas.
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En consecuencia, o Goberno central está a incumprir o expresado na propia exposición
de motivos destes apoios onde se indica que o obxecto desta iniciativa é poñer en
marcha axudas directas ás empresas e autónomos cuxa actividade viuse máis
negativamente afectada pola pandemia.
En palabras da ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia
Calviño, logo das críticas recibidas, asegurou que estarían dispostos a estudar a
incorporación de novas actividades, sempre que se trate de inxectar diñeiro público nas
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empresas que máis o precisen e, polo tanto, hai unha oportunidade para corrixir esta
exclusión.

Por lóxica, para que sexa unha medida efectiva, a incorporación de novas actividades
debería traer aparellado un incremento do orzamento.
Cómpre salientar que os salóns de peiteado representan un importante sector
económico do tecido empresarial do noso país. Durante os últimos anos estes
profesionais veñen atravesando unha notable crise, que se veu agravada coa chegada
da pandemia da covid-19.
As restricións derivadas da situación sanitaria e a práctica desaparición de celebracións
e eventos festivos, están abocando á desaparición a centos de profesionais e
empresas do sector.
Só en Galicia, o impacto da crise sanitaria provocou o peche de máis 300 negocios de
peiteado e unha caída na súa facturación que supera o 30%. Estes negocios, na súa
maioría pequenas e medianas empresas, supoñen un número considerable de postos
de traballo, especialmente emprego feminino.
Cabe destacar tamén, o esforzo realizado polo sector para adaptarse á normativa
recomendada polas autoridades sanitarias, o que supuxo un importante investimento
que, aínda que apoiados pola administración autonómica, tiveron que asumir en parte.
O Grupo Popular, logo de escoitar ao sector, promoveu recentemente un acordo do
Parlamento de Galicia para instar ao Goberno central a reducir o IVE vixente do 21%
ao 10%. Iniciativa aprobada pola Cámara coa abstención do PSOE.
Ademais, as dúas convocatorias do plan de rescate promovido pola Xunta de Galicia
para autónomos e microempresas incorporaron entre os seus beneficiarios aos
profesionais do sector.
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A exclusión do acceso ás axudas do Estado, engadido ao que acabamos de expoñer,
permite obter unha nítida imaxe do abandono do PSOE a este sector, totalmente o
contrario do que leva facendo o Goberno galego.
A aplicación deste IVE reducido sumado a articular o acceso a estas axudas estatais,
das que neste momento están excluídas, suporía unha importante inxección de
liquidez, nun momento vital para garantir o seu futuro e o dos postos de traballo que
manteñen.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que solicite ao Goberno do Estado
1.-) Incluír ao sector de salóns de peiteado, barbarías e centros de estética no listado
de Actividades Económicas incluídas no Anexo I do Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á
pandemia da COVID-19, para que as empresas deste sector que cumpran cos
requisitos sexan susceptibles de percibir axudas directas para garantir a súa
supervivencia.
2.-) Dar cumprimento ao acordo acadado no Congreso dos Deputados e proceda a
modificar a normativa vixente sobre o imposto sobre o valor engadido (IVE) co fin de
aplicar un tipo reducido do 10% aos servizos de salón de peiteado, barbaría e estética.

Santiago de Compostela, 26 de marzo do 2021

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 26/03/2021 13:43:04
Cristina Sanz Arias na data 26/03/2021 13:43:57
Paula Prado del Río na data 26/03/2021 13:44:16
José Luis Ferro Iglesias na data 26/03/2021 13:44:42
María Guadalupe Murillo Solís na data 26/03/2021 13:44:52
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Sandra Vázquez Domínguez na data 26/03/2021 13:45:08
Manuel Santos Costa na data 26/03/2021 13:45:33
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á dotación de
persoal e horarios do centro de saúde de Novo Mesoiro, na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Non é a primeira vez que en sede parlamentaria o BNG quere debater a
situación do Centro de Saúde de Novo Mesoiro na Coruña.
Van catro anos desde que se presentaron as últimas iniciativas e pouco
cambiaron as circunstancias polas que a aquela altura se formulaban as propostas.
E malia que xa entón se advertía que a precariedade do servizo era evidente, e o
horario insuficiente, a única mellora adquirida foi a ampliación parcial do servizo de
pediatría.
E dicimos mellora parcial, xa que logo, a ampliación citada consistiu en dotar
dunha persoa máis este servizo, que non significa permanente, pois nin nas vacacións,
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nin nos permisos, nin nas baixas, esta praza é debidamente cuberta por persoal que a
substitúa e, consecuentemente, a situación dun servizo insuficiente volve a se reiterar.
No momento do debate se 2017 falabamos que o Centro de Saúde atendía a
unha poboación aproximada de 12.000 persoas; hoxe en día é, segundo o padrón
continuo a 1 de xaneiro de 2020, atende a 12.242 persoas. E se falabamos, a aquela
1
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altura, de que a poboación infantil era aproximadamente de máis de 1.800 nenas e nenos
só no barrio de Novo Mesoiro (un dos barrios da área de atención do Centro), e segundo
os mesmos datos da fonte anteriormente citada, as nenas e nenos de 14 ou menos anos
ascende hoxe a 2.095 persoas. Preguntámonos canta poboación mínima é necesaria no
conxunto para atender de forma axeitada as 2.095 nenas e nenos que hoxe hai en tan só
un dos barrios da área de influencia deste Centro de Saúde.
Queremos lembrar que a zona de influencia atende ao barrio de Novo Mesoiro,
aos núcleos poboacionais de Feáns, Mesoiro, Vío, Elviña, Castro de Elviña e parte da
Zapateira e a Urbanización de Breogán e Urbanización do Obradoiro, entre outras, e sen
contar núcleos e casas diseminados desta única zona semirrural do municipio da
Coruña.
Asemade, e continuando coas eivas de atención, cómpre relatar que este Centro
só ten horario de atención polas mañás, en horario de 8.00 h a 15.00 h, e só é
empregado un dos andares do centro, o andar baixo, estando o primeiro andar
infrautilizado.
A veciñanza do barrio citado, e dos demais núcleos e urbanizacións, leva anos
demandando que se aumenten os servizos do Centro de Saúde, ante unha situación
evidente, e que xera circunstancias de tal paradoxo como que moitas das persoas da área
de influencia do centro teñan que solicitar, ou xa son derivadas automaticamente, a
atención noutros centros de saúde da cidade, ou mesmo, por iniciativa propia polas
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circunstancias, xa non cambien no que están rexistrados cando deciden ir vivir para esta
contorna periférica da Coruña. Denuncian que, a pesar de ser un barrio que aumenta en
poboación, que ten un dos maiores índices de nacementos de toda Galiza, con máis
nenas e nenos en idade escolar da Coruña, teñen esa carencia importante deste servizo
público. E denuncian que tampouco teñen servizo de transporte público directo a outros

2
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centros de saúde, onde son derivados pola falta de servizo do propio, ou aos centros de
especialidades médicas da Cidade ou ao propio Chuac.
As súas demandas son básicas, ademais de ser as mesmas desde que comezaron
a reivindicar as melloras do servizo: a verdadeira consolidación do servizo de pediatría,
cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, a dotación dunha praza máis no
servizo de matrona, a dotación dunha praza máis para o servizo do médico de familia, a
dotación dunha praza máis para o servizo de enfermería, a dotación dunha praza máis
para os servizos administrativos e a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.
É preciso dotar este barrio dunha cobertura sanitaria acorde ás súas necesidades
dado que as instalacións do centro de saúde son novas e conta con toda unha planta
baleira.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a dotar o centro de saúde de Novo
Mesoiro co cadro de persoal preciso para dar cobertura sanitaria a todas as persoas da
súa área de influencia e de xeito inmediato, consolidando o servizo de pediatría,
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cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, e dotando dunha praza máis ao
servizo de matrona, de médico de familia, de enfermería, dotando cunha praza máis aos
servizos administrativos e ampliando a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.”

3
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 29/03/2021 10:41:50

María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2021 10:41:54

Iria Carreira Pazos na data 29/03/2021 10:42:02
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Ana Pontón Mondelo na data 29/03/2021 10:42:13
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada, Martín Seco García e Carmen Rodríguez
Dacosta, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.
Ata o 23 de febreiro de 2021, o Goberno da Xunta de Galicia defendía unha
revisión do Plan forestal que sometía á aprobación no pleno do Parlamento
de Galicia, un plan que non estaba debatido co sector, que non pasara por
un proceso de participación, que non tiña unha diagnose da situación do
monte galego e non establecía o modelo que desexabamos ter para os
vindeiros anos de desenvolvemento do plan.
A Consellería do Medio Rural planificaba un aumento da superficie de
eucalipto nun 3 % con respecto á superficie actual para o primeiro
quinquenio do plan “2021-2025”, para verse reducida nun 5 % no cuarto
quinquenio de desenvolvemento do dito plan. Cabe destacar que a
superficie de eucalipto actual non queda establecida nin tan sequera
estimada no plan aprobado.
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O 23 de febreiro de 2021, o conselleiro do Medio Rural anunciou unha
suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto, alí onde non se
plantar a dita especie no momento da suspensión, esta decisión que
contradicía o establecido no plan que acababan de presentar, non tivo
explicación de ningún tipo, nin técnica nin económica.
A intención de levar a cabo a suspensión da plantación de eucalipto, foi
ratificada polo presidente da Xunta de Galicia dous días despois,
xustificando esta medida por unha aposta pola diversificación do monte e
para frear o impacto desta especie. Ademais, dixo, que permitiría deter a
caída constante e continua do prezo do metro cúbico da madeira procedente
desta árbore. A dita suspensión anunciouse “en diferido” sen data concreta
de aplicación, establecendo como data inicial a aprobación da Lei de
recuperación de terra agraria, aínda en proceso parlamentario.

48729

Nesa mesma data publicouse a orde de modelos silvícolas e de xestión
forestal, a adhesión a un destes modelos é obrigatoria para aqueles que
desexen ter un aproveitamento madeireiro de carácter comercial, cando
teñan terreos de 15 ou menos hectáreas de superficie. Nesta orde
elimínanse os vetos para a plantación de eucalipto na zona interior de Lugo,
pero establécense distritos preferentes nos que non está a dita zona, e polo
tanto, poderán plantar nitens, sempre e cando sexa aprobado polos técnicos
da Administración.
A anunciada suspensión por parte do Goberno galego da plantación de
novas superficies de eucalipto, alí onde non estiver plantado antes da
moratoria, non sabemos en que data entrará en vigor, nunha Galicia que
segundo algunhas afirmacións podería ter na actualidade ata 600.000 Ha de
eucalipto sen que os diferentes gobernos do Partido Popular tomasen
ningunha medida eficaz para que deixase de medrar exponencialmente a
súa presencia no noso territorio, e quedaría en vigor ata final do ano 2025.
Dende hai un mes aproximadamente que tivo lugar o dito anuncio, son
numerosas as chamadas de múltiples concellos do noso territorio e da
veciñanza que nos informan de que os viveiros de Galicia teñen esgotadas
as plantas de eucalipto e que se están a facer talas indiscriminadas de zonas
de pino e outras especies por todo o noso territorio, para plantar eucalipto
antes de que comece a suspensión.
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Coñecedores da inacción histórica do Goberno galego no control das ditas
plantacións incluso en terras agrarias, cómpre que ante unha suspensión
que se anuncia sen data de comezo, que incide no mercado da madeira dun
xeito irresponsable para un goberno que di crer na liberdade de mercado e
que está a tirar polo chan o prezo da madeira de pino nun momento de crise
como a actual, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
debe tomar medidas para non seguir incidindo negativamente nos intereses
dos propietarios no mercado da madeira e non se leve a cabo unha
plantación masiva de eucalipto sen control neste período de espera.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Socialista, presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar medidas para
evitar a tala masiva de montes para a plantación de eucalipto antes da
chegada da suspensión anunciada e para evitar a caída de prezos do piñeiro
ocasionados polo dito anuncio.
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 29/03/2021 12:24:30
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/03/2021 12:24:45
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Gonzalo Caballero Míguez na data 29/03/2021 12:25:05
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira,
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª,
Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A Constitución Española, establece no apartado 2 do artigo 40 o deber dos poderes
públicos de velar pola seguridade e hixiene no traballo como un dos principios reitores
da política social e económica.
Este mandato constitucional leva aparellada a necesidade de desenvolver unha política
de protección da saúde dos traballadores mediante a prevención dos riscos derivados
do seu traballo.
En Galicia, este deber constitucional, ten a súa máxima expresión no Instituto de
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), un organismo autónomo e técnico en
materia de prevención de riscos laborais que ten como principais obxectivos a xestión e
a coordinación das políticas que establezan os poderes públicos da Comunidade
Autónoma, para a mellora das condicións de traballo co obxecto de eliminar ou reducir
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na orixe os riscos inherentes ao traballo.

O ISSGA estende a súa actuación a todas as empresas e á totalidade de persoal
traballador, mulleres e homes, respecto dos centros de traballo radicados na
Comunidade Autónoma de Galicia, incluídas as administracións públicas e o persoal ao
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seu servizo. Na súa actuación inclúe especificamente as cooperativas de traballo
asociado e as demais cooperativas en relación cos seus socios e socias de traballo.
Así mesmo, este organismo autónomo, leva a cabo actividades de promoción da
prevención de riscos laborais en relación coas traballadoras e os traballadores por
conta propia e co conxunto da poboación, prestándolles especial atención ás
actividades de prevención dirixidas a pequenas e medianas empresas.
Este labor, cobra máis sentido se cabe, no contexto socioeconómico actual marcado
pola irrupción da covid-19.
En consecuencia, desde o primeiro momento da pandemia, o ISSGA realizou, no eido
da prevención da transmisión da covid-19 no ámbito laboral, un traballo que perseguía
fundamentalmente dous obxectivos, en primeiro lugar, acompañar ao tecido
empresarial galego con medidas de diagnose e análise e a implementación de plans de
acción orientados a garantir a seguridade e saúde laboral nos centros de traballo, con
especial atención ás pemes e os autónomos ante o actual contexto, e en segundo
lugar, prestar asesoramento e asistencia técnica cun alto grado de especialización
tanto no ámbito público como no privado.

Esta acción, materializase a través de actuacións específicas como a elaboración e
difusión da guía e o folleto "Chaves para a prevención da COVID-19 na túa empresa",
para dar resposta ás principais dúbidas ante un posible contaxio nun centro de traballo,
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especialmente destinados a pemes, micropemes e persoas traballadoras autónomas.
Ou a campaña de sensibilización “Teletraballa con prevención”, entre outras.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1.- continuar avanzando no traballo integral de prevención de riscos laborais que ten
desenvolvido nos últimos anos o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
(ISSGA), coa participación activa dos axentes sociais.

2.- Seguir actualizando de forma permanente os protocolos de prevención laboral para
fomentar as medidas necesarias na industria e o comercio para continuar coa súa
actividade, ante o novo escenario xerado pola covid-19.

3.- Poñer en marcha novas campañas de sensibilización no ámbito de actuación do
ISSGA, e dar visibilidade ás xa existentes e especificamente ás desenvoltas ao
longo deste ano”.
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 29/03/2021 13:37:03
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:37:19
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:37:28
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:37:43
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:38:02
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:38:10
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:38:22
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María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:38:37
María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:38:53
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Borja
Verea Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Ovidio Rodeiro Tato, Cristina Sanz Arias
e Sandra Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Exposición de motivos
A partires do próximo 1 de xuño de 2021 serán de aplicación importantes cambios na
factura da luz, comezando a operar o novo sistema de tarifas eléctricas do Goberno
Central.
A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) remitiu, a principios do
mes de marzo, o proxecto da orde pola que se establecen os prezos dos cargos do
sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de aplicación a partir do
próximo 1 de xuño de 2021; así como a memoria do análise de impacto normativo de
dito proxecto con aplicación desde o pasado 1 de xaneiro.
Este proxecto de orde desenvólvese en aplicación do Real Decreto polo que se
establece a metodoloxía para o cálculo dos cargos da factura eléctrica, aprobado no
Consello de Ministros do pasado 9 de marzo e publicado no BOE do 18 de marzo,
último día de finalización de prazo das alegación, este escaso tempo, implicou, que
moitos axentes non puideran coñecer o texto do Real Decreto co tempo suficiente para
analizalo en profundidade e con rigor, dada a importante incidencia que ten o seu
articulado na economía das familias e na competitividade das empresas.
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Na actualidade, as tarifas de peaxes de acceso de baixa tensión con potencia igual ou
inferior a 15 kW estrutúranse en dous grupos de 3 tarifas cada un . Os novos cargos e
peaxes que van a entrar en vigor a partir do 1 de xuño, contemplan unha única tarifa,
para baixa tensión e potencia igual ou inferior a 15 kW.
Todas as subministracións con potencia contratada inferior a 15 kW terán unha tarifa
con tres termos de enerxía (punta, meseta e val) e dous termos de potencia (punta e
val).
Actualmente só poden acollerse ao Prezo Voluntario ao Pequeno Consumidor (PVPC)
os consumidores con potencia de contrato menor ou igual a 10 kW, obrigándose aos
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consumidores con potencia superior a 10 kW a acudir ao mercado libre. Co novo
sistema de tarifas, veranse obrigados a incrementar a potencia dos equipos de
calefacción para acumular a enerxía necesaria en menos horas, o que lles pode obrigar
a contratar potencias superiores a 10 kW y véndose obrigados a abandonar o PVPC.
O impacto dos novos peaxes e cargos na factura eléctrica será diferente en función da
curva horaria de carga de consumo e do esforzo por modificar hábitos e pautas de
consumo.
Desta forma a enerxía podería chegar a costar no Prezo Voluntario para o Pequeno
consumidor PVPC ata o triplo en función da xestión do uso doméstico da electricidade,
pois os cargos sobre o Kwh variarán en función de tres horarios con coste moi
diferente.
No caso das tarifas de uso industrial, tamén se producen cambios, e segundo diversas
previsión, dedúcese que cos novos cargos e peaxes, en xeral haberá un incremento
dos custos de facturación de enerxía en comparación coa situación actual, o que
implicará un sobrecusto na facturación de enerxía eléctrica final que pagan os
consumidores industriais.
Outra das deficiencias da orde publicada radica no peso específico que se lle asigna a
recadación dos custos regulados, desincentivando as instalacións de autoconsumo
polo retraso na súa amortización.
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A priori parece que se aveciñan costes máis caros a través desta nova estrutura de
cargos do sistema e dos novos peaxes, varios perfís de consumidores se verán
afectados con importantes subidas do prezo da luz, pois aínda que se pretenda
abaratar o termo de potencia, non fai de contrapeso ao previsible incremento por
enerxía en moitos dos casos, e de seguro moito máis no ámbito industrial, moi
prexudicado xa polo actual sistema de prezos da enerxía de España.
A Xunta de Galicia fixo unha análise desta nova estrutura de tarifas, e presentou varias
alegacións á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) dado a
transcendencia que pode ter a aprobación desta importante modificación das tarifas
eléctricas tal e como se publicou.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a solicitar ao Goberno de España,
que atenda as alegacións feitas pola Xunta de Galicia ao “Proxecto de orde polo que se
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establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que
resultan de aplicación a partir do 1 de Xuño de 2021”, e que se se substancian en:
1. Ampliar o prazo de alegacións a este proxecto de orde para que os axentes
interesados poidan analizalo en profundidade e formular alegacións con rigor,
dada a importante incidencia que ten o seu articulado na economía das familias
e na competitividade das empresas.
2. Ampliar o dereito de poder acollerse ao Prezo Voluntario ao Pequeno
Consumidor (PVPC) ata potencias iguais ou inferiores a 15 kW para o
consumidor doméstico.
3. Realizar estudos de facturación de enerxía eléctrica cos perfís de consumo
habituais dos fogares e das empresas dos sectores industrial e servizos, para
coñecer o impacto económico real dos novos cargos e peaxes na factura de
electricidade como paso previo á aprobación dos cargos do sistema eléctrico
que se realicen.
4. Có obxectivo de impulsar a eficiencia enerxética e o autoconsumo, solicítase
que se conceda máis peso específico ao termo de enerxía que o de potencia.

5. Realizar con suficiente antelación a posta en marcha das novas tarifas,
campañas informativas que axuden ao consumidor a facilitar a toma de
decisións para facer un consumo máis eficiente”.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á recuperación da
ambulancia de apoio a Lalín e a dotación dunha ambulancia medicalizada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital. A dotación de
vehículos, de persoal e o tempo de resposta deste servizo poden marcar a diferencia
entre un desenlace positivo ou un fatal.
A comarca do Deza

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

comarca só conta con dous vehículos de Soporte Vital Básico SVB),un localizado en
Silleda que da servizo a ese Concello e a Vila de Cruces e outro localizado en Lalín que
da servizo a Lalín ,Rodeiro , Agolada e Dozón.
A ambulancia de Lalín atende emerxencias nunha área duns 580 Km2 onde
reside unha poboación dispersa duns 26.000 habitantes. Ademais das grandes distancias

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTRO6FDFHmYrq0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

existentes dentro da grande área que cubre, na que os desprazamentos dentro da mesma
poden chegar a 50 minutos, hai que sumarlle o tempo de chegada ao CHUS, que é o
hospital de referencia. Desde Agolada ou Rodeiro poden superar eses tempos de 50
minutos. Outro factor a ter en conta é que so existe un PAC nesa área que é o PAC de
Lalín , o que provoca que se hai que recoller sanitarios no mesmo para unha emerxencia
haxa que percorrer maiores distancias,
1
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Todas estas circunstancias están provocando de xeito reiterado unha sobrecarga
do servizo, máis palpábel en determinadas franxas horarias, fundamentalmente polo día,
e que está levantando moita preocupación na cidadanía de Lalín. Nos últimos anos son
varios os casos nos que a demora da asistencia por parte do servizo de ambulancia ten
levantado protestas veciñais, sendo mais sonados aqueles que ocorreron en vía pública,
pola alarma social que provocan, pero tamén hai queixas en asistencias en domicilios.
Diante desta situación a alarma, o malestar e a preocupación polo deficiente
servizo de transporte sanitario urxente non fixo máis que aumentar entre @s veciñ@s.
Por esta razón veñan reclamando dende fai tempo a dotación dunha ambulancia de
Soporte Vital Avanzado (SVA), a que teñen de referencia atópase en Santiago de
Compostela a uns 50 Km, cun tempo de asistencia ao casco urbano que varía entre un
mínimo de 40 minutos do recurso terrestre e os 15 minutos do recurso aéreo, limitado
porque só ten servizo diúrno e non presta asistencia en situacións de climatoloxía
adversa.
Na vez de atender as demandas dunha ambulancia de SVA a Xunta de Galiza
limitouse a dotar dunha ambulancia de apoio, deficiente tanto nas características do
vehículo como en persoal. Ambulancia de apoio que sendo insuficiente leva meses sin
prestar servizo.
A situación detallada con anterioridade fai imposible que unha soa ambulancia
de Soporte Vital Básico (SVB) poida atender correctamente as emerxencias dunha área
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tan extensa e non son infrecuentes os casos nos que teñen que prestar apoio

as

ambulancias de Carballiño, A Estrada ou Chantada por estar a de Lalín ocupada nun
traslado ao CHUS coa consecuente acumulación de demoras na asistencia urxente.
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A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital, xa que diante
dunha emerxencia o factor tempo e eficiencia é fundamental: nas paradas
cardiorrespiratorias, ictus, politraumatismos... cada minuto de demora na atención
agrava o pronóstico e a supervivencia.
É evidente que para prestar unha asistencia sanitaria de calidade, que non
comprometa a saúde e a vida da veciñanza, son precisos recursos. Lalín e a comarca do
Deza precisan dunha ambulancia medicalizada, feito este negado sistematicamente polo
PP aos nosos veciños e veciñas.

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por esta razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Mellorar a atención ás emerxencias sanitarias na comarca do Deza e con este
fin dotar a Lalín, como cabeceira de comarca, dunha ambulancia medicalizada de
Soporte Vital Avanzado, dotada con dous técnic@s, 1 persoal de enfermería 1 persoal
facultativo, 24 horas ao día 365 días ao ano. No inmediato proceder á recuperación
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inmediata da ambulancia convencional de apoio en Lalín que a día de hoxe e por
motivos descoñecidos non está prestando asistencia.
2. Presentar no prazo dun mes un informe no Parlamento Galego coa seguinte
información:
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a) Isócronas operativas das ambulancias que prestan servizo para o 061 con base
en Lalín e Silleda, desde o inicio do novo contrato, a principios do mes de decembro
2019, do Servizo de Transporte Urxente Sanitario Terrestre para a Fundación Pública
061, desagregadas por meses.
b) Isócronas operativas da ambulancia de apoio con base en Lalín desde o inicio
do novo contrato, a principios do mes de decembro 2019, do Servizo de Transporte
Urxente Sanitario Terrestre para a Fundación Pública 06, desagregadas por meses.
c) Número de servizos de apoio realizados na comarca do Deza por ambulancias
diferentes á que ten base en Lalín, desde o inicio do novo contrato, a principios do mes
de decembro 2019, desagregados por meses e base.”

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 2ª, sobre o depósito de rodas en Lendo (A Laracha).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Lendo (A Laracha) iniciouse nos anos 90 a acumulación de pneumáticos
(Neumáticos Fóra Uso) nas instalacións do Grupo Campo, que supuxo que o depósito
nunha parcela de titularidade privada de 35.000 toneladas de pneumáticos. O que era
nese momento o punto de acumulación de pneumáticos de maior dimensión e
cantidades de toda Galiza.
O grupo municipal do BNG de A Laracha preguntou en numerosas ocasións ao
Goberno Local polos destinos dos pneumáticos, ao que se lle contestou que o destino
deses pneumáticos era a reciclaxe nunha planta do mesmo grupo empresarial, noutro
lugar.
En febreiro de 2017, os grupos da cámara aprobaron por unanimidade unha
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proposición non de lei

do Grupo Parlamentar do BNG, transaccionada co Grupo

Parlamentar Partido Popular, instando á Xunta de Galiza a continuar coa xestión dos
residuos pneumáticos a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza
2016-2022 e a completar a retirada dos acumulados en depósitos e vertedoiros
incontrolados. E xa nesa iniciativa polo GP BNG denunciábase a situación do depósito
de pneumáticos en Lendo.
1
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En abril de 2017, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e cambio Climático
supervisaba in situ o inicio da retirada dos pneumáticos de Lendo, e anunciábase que
para o 2018 terían rematado os traballos de retirada. Para as labores de retirada
convocouse no seu día pola Xunta un concurso público, en cuios pregos de contratación
se fixaba a duración das obras, o prezo por tonelada retirada, así como o destino final
dos residuos.
Porén, en agosto de 2018, pola Consellería de Medio Ambiente recoñecíase o
retraso no proceso, sen poder precisar unha data exacta e definitiva para a terminación
dos traballos e retirada.
Pero aínda a primeiros do ano pasado, o 40% dos pneumáticos depositados
permanecían no mesmo lugar do Concello de A Laracha. E fai uns días, dende fora do
propio recinto eran visibles grandes cantidades de pneumáticos alí acumulados.
É de supoñer que, dada a natureza contaminante dos residuos, a Xunta está a
facer un seguimento da xestión, eliminación, reutilización ou reciclaxe dos mesmos.
Que porcentaxe do total depositado foron reciclados e cales incinerados in situ ou
soterrados e cal foi o impacto que estas actividades, que xa veñen dos anos 90, tiveron
sobre o equilibrio natural da zona e sobre a saúde mesma da poboación.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a completar de forma inmediata o
proceso de retirada dos pneumáticos (NFU) e demais residuos contaminantes
acumulados en Lendo (A Laracha) dende os anos 90.”
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Pérez López
Deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 31/03/2021 09:12:25
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas, Noa Presas
Bergantiños, Carme González Iglesias, Alexandra Fernández Gómez e Iria
Carreira Pazos e dos deputados Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e
Ramón Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, sobre o
modelo de xestión das residencias cuxa construción está prevista nas sete principais
cidades galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde 2017 a Xunta de Galiza anuncia a construción de sete residencias de
maiores que se situarán nas sete principais cidades galegas, isto é, A Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Compostela, Ferrol e Vigo.
A súa construción e equipamento inicial corre a conta da Fundación Amancio
Ortega (FAO), de acordo co convenio asinado entre esta entidade e a Xunta de Galiza,
porén, a partir da súa entrega á administración pública a decisión sobre o modelo de
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xestión destes centros dependerá do Goberno galego que será o titular dos mesmos.
Galiza conta cun importante déficit de prazas públicas de residencias de
maiores. Así, a suma de todas aquelas que contan con financiamento público, incluídas
as concertadas, apenas representan o 3 por cada 100 maiores de 65 anos, lonxe da rateo
recomendada pola Organización Mundial da Saúde (OMS) que sitúa en cinco prazas por
cada cen persoas maiores de 65 anos.
1
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Asemade, e de acordo cos datos oficiais, oito de cada dez prazas de residencias
en Galiza son privadas.
A pandemia provocada pola Covid19 puxo en evidencia as carencias do modelo
actual de coidados en centros residenciais e malia non contarmos con cifras
desagregadas por centros pois a Xunta de Galiza négase de maneira reiterada a facelas
públicas, as informacións publicadas a través dos medios de comunicación poñen de
manifesto que no caso galego, foron os centros privados os que concentraron un maior
número de contaxios e falecementos.
Neste contexto, é necesario un reforzo do sector público no ámbito residencial (e
en xeral nos coidados) e un compromiso real por parte da administración pública na
garantía dos dereitos sociais.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a asumir a xestión pública directa
das residenciais de maiores cuxa construción está prevista nas sete principais cidades
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galega.”

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Noa Presas Bergantiños
2
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Carme González Iglesias
Alexandra Fernández Gómez
Iria Carreira Pazos
Luis Bará Torres
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Ramón Fernández Alfonzo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 31/03/2021 09:31:33

Xosé Luis Bará Torres na data 31/03/2021 09:31:45

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 31/03/2021 09:31:52
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Olalla Rodil Fernández na data 31/03/2021 09:32:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, sobre o número de persoas
falecidas en residencias de maiores en Galiza durante a pandemia da Covid19 e as
razóns pola que a Xunta non fai públicos os datos desagregados por centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a publicar, a través da páxina web
e nun formato accesible para o conxunto da poboación, os datos de contaxios e persoas
falecidas con Covid19 nas residenciais de maiores desagregados por centros
residenciais. Así mesmo, deberá publicar o número de persoas que faleceron en centros
hospitalarios e residencias integradas de maneira diferenciada indicando tamén en que
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hospital e residencia integrada se produciron.”

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, José Manuel Rey Varela, Miguel
Tellado Filgueira, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias e Rubén Lorenzo
Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en comisión 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Desde hai moitos anos, tanto o tecido social como o empresarial, vén reclamando a
mellora das comunicacións ferroviarias entre Ferrol e o resto das cidades galegas.
Pese a iso, Ferrol é a cidade de Galicia máis abandonada en materia ferroviaria:
realizar o traxecto entre Ferrol e A Coruña ten unha duración de 1 hora e 20 minutos.
Un tempo claramente excesivo se temos presente que as dúas cidades atópanse
separadas por 60 quilómetros de distancia e facer esa viaxe nun vehículo privado non
supón máis de 40 minutos, ou de 50 minutos se o medio de transporte que se emprega
é o autobús.
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Feita a comparación de tempos entre os diferentes medios de transportes, é obvia a
conclusión de que o tempo de viaxe en tren entre ambas cidades é excesivo.
Circunstancia que loxicamente fai que a cidadanía afectada, que ascende a 500.000
persoas, non contemple este medio de transporte como unha alternativa nos seus
desprazamentos por resultar pouco competitiva.
Se comparamos os tempos de viaxe en tren entre Ferrol e A Coruña cos de outras
cidades, o agravio é notorio. Así, os 100 quilómetros que separan Santiago e Ourense
fanse en 30 minutos e o traxecto Coruña – Santiago, en 25 minutos, pese a que a
distancia é maior ca que separa Ferrol da A Coruña.
A Xunta de Galicia leva anos demandando que se inclúa Ferrol nos plans de
modernización do ferrocarril na Comunidade Autónoma, contribuíndo a este obxectivo
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mesmo máis alá das súas obrigas e competencias. No ano 2017, a Administración
galega elaborou un estudio encamiñado precisamente a mellorar a mobilidade no
corredor ferroviario A Coruña-Ferrol, que remitiu, o 18 de xaneiro de 2018, á Secretaría
de Estado do daquela Ministerio de Fomento.
Paralelamente, e ante próxima chegada da alta velocidade a Galicia, a Xunta comezou
o deseño e construción das estacións intermodais nas sete grandes cidades de Galicia.
A este respecto, no ano 2019, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade destinou
50.000 euros a realizar o anteproxecto da intermodal de Ferrol. Compromiso que
mantivo no tempo coa reserva no seu orzamento dunha partida plurianual de 4,5
millóns de euros para a construción desta infraestruturas.
Desgraciadamente, por contra, nos últimos 2 anos o Goberno central non realizou
ningunha inversión encamiñada a modernizar a conexión ferroviaria entre Ferrol e A
Coruña. De feito, nos orzamentos xerais do Estado para este ano 2021 unicamente
contempla 200.000 euros para a realización do estudo do baipás de Betanzos-Infesta,
actuación esencial para rebaixar os tempos de viaxe entre as dúas cidades. Unha
partida claramente insuficiente para este cometido.
Á vista do exposto, é claro o interese do Goberno galego por mellorar o corredor
ferroviario Ferrol - A Coruña e por dotar á cidade de Ferrol dunha estación intermodal á
altura da que xa teñen ou está previsto que teñan o resto das grandes cidades galegas,
pero non parece ser así no caso do Goberno de España.
Por todo o exposto, o grupo parlamentario do Partido Popular de Galicia presentamos
esta proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a presentar unha planificación completa de
obras e investimentos para a modernización do corredor ferroviario Ferrol-Coruña,
empezando pola licitación do baipás de Betanzos, coa fin de reducir os tempos de
viaxe de tal xeito que o desprazamento en tren resulte unha alternativa competitiva
para a mobilidade dos usuarios con respecto a outros medios de transporte”.
Santiago de Compostela, 31 de marzo 2021.
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María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 13:09:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Noelia Pérez López, Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar
Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira,
Marta Nóvoa Iglesias e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de
lei en comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Exposición de motivos:
No ano 2016, a Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e o Ministerio de Fomento
asinaron un acordo de colaboración para o desenvolvemento da Estación Intermodal
de Ourense e a súa contorna urbana, definindo dunha banda as responsabilidades de
cada administración e doutra a folla de ruta a seguir.
En dito acordo contemplábanse varias actuacións diferenciadas, entre elas, unha nova
terminal de autobuses integrada na futura estación de ferrocarril intermodal.
O pasado 6 de febreiro de 2021 entrou en funcionamento a nova infraestrutura da
estación de autobuses, financiada e executada ao 100% pola Xunta de Galicia. Máis de
7.300 metros cadrados que albergan 16 dársenas e un edificio de viaxeiros, e que
permitirá un intercambio máis rápido e con maior seguridade aos pasaxeiros que usen
o autobús e o ferrocarril.
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En execución atópase o aparcadoiro soterrado cofinanciado tamén pola administración
autonómica, pero executado polo ADIF e do que nada sabemos do seu cronograma.
Descoñecemos tamén o calendario da intervención sobre o actual edificio Empalme, a
nova cuberta, a cubrición de vías e o novo vial que conectará o barrio da Ponte co
barrio do Vinteún, todas elas obras esenciais para a vertebración da cidade de Ourense
e, por ende, de toda a provincia.
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Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta
esta proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que se dirixa ao Goberno de
España para urxir a convocatoria da Comisión de Seguimento da estación intermodal
de Ourense coa finalidade de que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana concrete, tanto os prazos de execución, como os orzamentos consignados para
continuar co avance de todas as actuacións que lle corresponde executar na estación
intermodal de Ourense”.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROJwRSfRSxH1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 31 de marzo 2021.
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Borja Verea Fraiz, Ramón
Carballo Páez, Marisol Díaz Mouteira, Diego Calvo Pouso, Rubén Lorenzo Gómez,
Carmen Pomar Tojo e Marta Nóvoa Iglesias, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Exposición de motivos
O Goberno galego vén demandando de xeito reiterado nos últimos anos que desde a
administración central se lle dea prioridade e axilidade ás obras de construción da
autovía entre Lugo e Santiago co obxecto de que esta infraestrutura puidese entrar en
servizo para o Xacobeo 2021.
Resulta evidente que o Executivo central non atendeu esta demanda reiterada da
Xunta de Galicia porque hoxe, xa inmersos no Xacobeo, as obras desta infraestrutura
viaria atópanse aínda moi lonxe de finalizar.
De feito, os traballos dos treitos pendentes da A-54, Palas-Melide e Melide-Arzúa,
acumulan atrasos moi importantes e están a avanzar a un ritmo moi lento, tanto que
mesmo se trata case dunha paralización das obras. O progreso é tan escaso que xa
ata os altos cargos do Ministerio de Transportes aseguran que ven moi difícil rematar
as obras da Autovía Santiago-Lugo en 2022.
Se a este deficiente ritmo de execución sumamos ademais o recorte de investimentos
que Executivo de coalición impuxo ás contas autonómicas para o actual exercicio, todo
a punta a que esta infraestrutura seguirá a ser un obxectivo pendente.
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En consecuencia, cómpre que o Goberno de España intensifique o ritmo destas obras
e aproveite os meses de primavera e do verán para avanzar dun xeito decidido nos
tramos pendentes e así tratar de acurtar os prazos.

Galicia precisa do desenvolvemento en tempo e forma dunha infraestrutura estratéxica
de tal xeito que aínda que xa non sexa posible a súa entrada en servizo neste Ano
Santo, si poida facer durante o Xacobeo, que se estenderá ata 2022.
O obxectivo final é aproveitar ao máximo as potencialidades que supón este
acontecemento singular, tanto a nivel económico como social sumado á mellora das
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comunicacións entre Lugo e Santiago e os municipios que percorre a futura autovía
unha vez se complete.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a requirirlle ao Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a axilización das obras pendentes na
autovía A-54, entre Lugo e Santiago, có obxecto de que poida entrar en servizo por
completo durante o Xacobeo 2021-2022”.
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, José Manuel Balseiro Orol, Teresa Egerique
Mosquera, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa, Alberto Pazos
Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no
artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª, Pesca e
Marisqueo.
Exposición de motivos
Despois dunha longa espera, o Goberno de España vén de aprobar en Consello de
Ministros o Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19.
Esta iniciativa estatal chega tarde, sobre todo tendo en conta que neste período a
Xunta de Galicia xa puxo en marcha dous plans de rescate e xa está traballando no
terceiro, todo iso, con fondos propios e sen ter recibido, ata o de agora, recursos
económicos do Estado con este fin.
Por se non fora suficiente, a repartición feita desde A Moncloa dos fondos destas
axudas a empresas e autónomos é inxusta e decepcionante con Galicia, pois
recibiremos unha cantidade que está moi lonxe do que lle correspondería á nosa
Comunidade.
Outra das eivas máis importantes das axudas estatais é o feito de que deixan fóra
destes apoios a sectores esenciais do noso tecido produtivo.
Un destes sectores excluídos polo criterio arbitrario do Goberno socialista é o
pesqueiro, incluído todos os ámbitos sociais e económicos ligados á pesca, o complexo
mar-industria e a acuicultura, máis aló dos almacenistas.
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O sector, que estivo faenando durante toda a pandemia, vén reclamando medidas para
reducir o forte impacto que tivo no sector a crise provocada polo coronavirus,
especialmente, tras o peche parcial do canle HORECA, as restricións actuais en bares
e restaurantes e a redución do turismo.
Así por exemplo, para especies como o marisco ou o peixe espada, entre outros, o
impacto chegou a ser superior ao 80% das vendas. Mentres que, como dato xeral e ata
outubro do ano pasado, estimábase unha redución nun 20% a venda de produtos
pesqueiros no conxunto de España.
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Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España de
tal xeito que incorpore ao sector pesqueiro e á cadea mar-industria na listaxe de
Actividades Económicas da CNAE, incluídas no Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á
pandemia da COVID-19, para que as empresas deste sector que cumpran os requisitos
sexan susceptibles de recibir tamén estas axudas directas”.
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO

REFERENCIA

IC-12-005-20

ENTIDADE / ORGANISMO

Consellería de Sanidade

DESCRICIÓN DA ENTIDADE

DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS

DATA DE APERTURA

28.10.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
IC-12-005-20
PX-12-003-20

1.2.

DESCRICIÓN OPERACIÓN

Incorporación de crédito por importe 15.119,66 € ao vixente Orzamento de gastos da Consellería de
Sanidade, na aplicación de financiamento da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde,
como consecuencia da incorporación na axencia dos remanentes correspondentes ao proxecto TITTAN
PGI01366. INTERREG POCTEP.
Movemento entre proxectos para aportar o cofinanciamento de fondos propios correspondente.

1.3.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

INCORPORACION DE CRÉDITO

CVE:
Yjqcr3g499
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
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1.3.1. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.432.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO

2016 00412

MOD.

ELX.

5421

S

MOD.

ELX.

1040

S

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

15.119,66

MOVEMENTO ENTRE PROXECTOS

1.3.2. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.432.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO
2016 00412

Páxina 1 de 3

48768

IMPORTE

2.668,18

IMPORTE
CONSOLIDABLE

Expediente para Acordo
1.3.3. Recursos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.432.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO
2016 00158

MOD.

ELX.

1010

N

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

2.668,18

1.3.4. Fundamento normativo
Artigo 71 c) e 66 e) do TR Lei de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia.
Instrución sétima para a incorporación automática dos remanentes de crédito ao orzamento 2020.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Orde do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os procesos de modificación orzamentaria e figuras
asimiladas no sector público autonómico.

1.4.

INFORME

1.4.1. Exposición

A Consellería de Sanidade solicita a incorporación de saldos pendentes existentes a 31/12/2017, na
partida 12.01.411A.132.14 – 2016.00412 “INTERREG-EUROPE 14-20 PROXECTO TITTAN” na
modalidade 5421- INTERREG EUROPE por importe de 15.119,66 €. O dito saldo correspóndese ao
proxecto TITTAN PGI01366, que xestiona a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
A 31/12/2017 existían na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde importes pendentes
de execución polos importes mencionados que non chegaron a incorporarse ao exercicios posteriores.
O 31.07.2020 asinouse o acordo para a autorización da incorporación dos remanentes na axencia e o
movemento entre proxectos para aportar a cofinanciación necesaria (IC-12.A1-005-20 e PX-12.A1-00520).
A o non estar recoñecido, corresponde contabilizar no orzamento de ingresos un compromiso pola

CVE:
Yjqcr3g499
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cantidade a incorporar.
Así mesmo, realizase un movemento entre proxectos para aportar o cofinanciamento correspondente de
fondos propios.
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Expediente para Acordo
Polo exposto, e de acordo co disposto na normativa referenciada, sométese para a súa autorización este
expediente de incorporación de remanente e movemento entre proxectos.

INCIDENCIA INDICADORES NEGATIVOS
SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

.

---

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CVE:
Yjqcr3g499
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

INCIDENCIA INDICADORES POSITIVOS

SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

DESCRICIÓN INDICADOR

---

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

O director xeral de Planificación e Orzamentos

O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 10/12/2020 12:39:10

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.5.

DESCRICIÓN INDICADOR
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO

REFERENCIA

IC-12-004-20

ENTIDADE / ORGANISMO

Consellería de Sanidade

DESCRICIÓN DA ENTIDADE

DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS

DATA DE APERTURA

28.10.2020

PX-12-004-20

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
IC-12-006-20
PX-12-004-20
1.1.2. Descrición operación
Incorporación de crédito por importe de 25.125,00 € ao vixente Orzamento de gastos da Axencia Galega
para a Xestión do Coñecemento en Saúde, resultantes dos remanentes correspondentes ao proxecto
0227_CODIGOMAIS_1_E. INTERREG POCTEP.
1.2.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

INCORPORACION DE CRÉDITO

1.2.1. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD.

ELX.

5411

S

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

AXENCIA GALEGA PARA A
12.01.411A.732.14

2017 00091

XESTIÓN DO

25.125,00

COÑECEMENTO EN SAÚDE

MOVEMENTO ENTRE PROXECTOS

CVE:
rTSYd6oTw9
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.2.2. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.732.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO
2017 00091

AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

MOD.

ELX.

1040

S

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

8.375,00

1.2.3. Recursos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN
12.01.411A.732.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO

2017 00091
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48771

MOD.

ELX.

1010

N

IMPORTE

8.375,00

IMPORTE
CONSOLIDABLE

Expediente para Acordo

1.2.4. Fundamento normativo
Artigo 71 c) e 66 e) 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.
Instrución sétima para a incorporación automática dos remanentes de crédito ao orzamento 2020.
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Orde do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os procesos de modificación orzamentaria e figuras
asimiladas no sector público autonómico.

1.3.

INFORME

1.3.1. Exposición
A Consellería de Sanidade remite un expediente no que solicita a incorporación de saldos pendentes
existentes a 31/12/2018 na partida 11.01.411A.732.14 – 2017.00091 na modalidade 5410- INTERREG
POCTEP por importe de 25.125,00€ correspondentes ao proxecto 0227_CODIGOMAIS_1_E.
O proxecto enmárcase dentro da convocatoria do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Este proxecto pretende impulsar a creación dun Ecosistema
Transfronteirizo Innovador no sector da saúde, que permita integrar aos actores públicos e privados e
fomentar as capacidades e oportunidades de valorización.
A 31/12/2018 existían importes pendentes de execución por importe de 151.450,76 € dos que soamente
se incorporaron 50.010,75 €.

CVE:
rTSYd6oTw9
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na axencia tramitouse a correspondente incorporación, polo que é preciso axustar a aplicación de
financiamento á dita axencia para manter a coherencia entre os respectivos orzamentos. Apórtase o
cofinanciamento necesario, 8.375,00€, para manter as porcentaxes de cofinanciación (75 % de fondo
europeo e 25% FCA que cofinancia elixible).
Corresponde contabilizar no orzamento de ingresos un compromiso pola cantidade a incorporar.
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Expediente para Acordo
Polo exposto, e de acordo co disposto nos artigos 71 e 66.e) TR Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario
de Galicia, sométese para a súa autorización este expediente de incorporación de remanente.

INCIDENCIA INDICADORES NEGATIVOS
SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

.

---

1.4.

CÓDIGO INDICADOR

DESCRICIÓN INDICADOR

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

---

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

O director xeral de Planificación e Orzamentos

O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 10/12/2020 12:40:56

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CVE:
rTSYd6oTw9
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

VALOR PREVIO

INCIDENCIA INDICADORES POSITIVOS

SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

DESCRICIÓN INDICADOR
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO

REFERENCIA

IC-12-007-20

ENTIDADE / ORGANISMO

Consellería de Sanidade

DESCRICIÓN DA ENTIDADE

DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS

DATA DE APERTURA

13.06.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
IC-12-007-20
PX-12-005-20

1.2.

DESCRICIÓN OPERACIÓN

Incorporación de crédito por importe 39.146,60 € ao vixente Orzamento de gastos da Consellería de
Sanidade, na aplicación de financiamento da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde,
como consecuencia da incorporación na axencia dos remanentes correspondentes ao proxecto TITTAN
PGI01366. INTERREG POCTEP.
Movemento entre proxectos para aportar o cofinanciamento de fondos propios correspondente.

1.3.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

INCORPORACION DE CRÉDITO

CVE:
v2o0fRShk1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.3.1. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.732.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO

2016 00412

MOD.

ELX.

5421

S

MOD.

ELX.

1040

S

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

39.146,60

MOVEMENTO ENTRE PROXECTOS

1.3.2. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.432.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO
2016 00412
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48774

IMPORTE

6.908,22

IMPORTE
CONSOLIDABLE

Expediente para Acordo
1.3.3. Recursos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

18

APLICACIÓN

12.01.411A.732.14

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA
COÑECEMENTO

PROXECTO
2016 0412

MOD.

ELX.

1010

N

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

6908,22

1.3.4. Fundamento normativo
Artigo 71 c) e 66 e) do TR Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.
Instrución sétima para a incorporación automática dos remanentes de crédito ao orzamento 2020.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Orde do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os procesos de modificación orzamentaria e figuras
asimiladas no sector público autonómico.

1.4.

INFORME

1.4.1. Exposición
A Consellería de Sanidade solicita a incorporación de saldos pendentes existentes a 31/12/2016,
31/12/2017 e 31/12/2018, na partida 12.01.411A.732.14 – 2016.00412 “INTERREG-EUROPE 14-20
PROXECTO TITTAN” na modalidade 5421- INTERREG EUROPE por importe de 39.146,60 €. O dito
saldo correspóndese ao proxecto TITTAN PGI01366, que xestiona a Axencia Galega para a Xestión do
Coñecemento en Saúde.
A 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018 existían na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en
Saúde importes pendentes de execución polos importes mencionados que non chegaron a incorporarse
ao exercicios posteriores. O 31.07.2020 contabilizouse a incorporación dos remanentes na axencia (IC12.A1-003-20 e).
A o non estar recoñecido, corresponde contabilizar no orzamento de ingresos un compromiso pola
cantidade a incorporar.

CVE:
v2o0fRShk1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Así mesmo, realizase un movemento entre proxectos para aportar o cofinanciamento correspondente de
fondos propios para que se manteña o cofinanciamento do proxecto (85/15).
Polo exposto, e de acordo co disposto na normativa referenciada, sométese para a súa autorización este
expediente de incorporación de remanente e movemento entre proxectos.
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Expediente para Acordo
INCIDENCIA INDICADORES NEGATIVOS
SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

.

---

1.5.

DESCRICIÓN INDICADOR

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

INCIDENCIA INDICADORES POSITIVOS

SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

DESCRICIÓN INDICADOR

---

SANTIAGO DE COMPOSTELA

O director xeral de Planificación e Orzamentos

O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

CVE:
v2o0fRShk1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 21/12/2020 15:21:01

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO

REFERENCIA

IC-04.A1-007-20

ENTIDADE / ORGANISMO

303 – AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

DESCRICIÓN DA ENTIDADE

303 – AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

DATA DE APERTURA

22.12.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
IC-04.A1-007-20

1.2.

DESCRICIÓN OPERACIÓN

Incorporación de crédito por importe 13.185,06 € ao vixente Orzamento de gastos da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), para tramitar un expediente de contratación dentro do
proxecto GEOPARD. Patrimonio cultural Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, financiado con POCTEP.

1.3.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

INCORPORACION DE CRÉDITO

1.3.1. Empregos
COD.
ENT.

COD.
OF.

303

10

APLICACIÓN

04.A1.571A.626.0

DESCRICIÓN APLICACIÓN
EQUIPAMENTOS PARA
PROCESOS DE
INFORMACIÓN

PROXECTO

2017 00002

MOD.

ELX.

5411

S

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

13.185,06

1.3.2. Fundamento normativo

CVE:
142W8xg190
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Artigo 71 c) e 66 e) do Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.
Instrución sétima para a incorporación automática dos remanentes de crédito ao orzamento 2020.
Orde do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os procesos de modificación orzamentaria e figuras
asimiladas no sector público autonómico.

Páxina 1 de 3

48777

Expediente para Acordo
1.4.

INFORME

1.4.1. Exposición

A AMTEGA solicita a incorporación de saldos pendentes existentes a 31/12/2019, na partida
04.A1.571A.626.0 – 2017.00002 “PROXECTO 0358-GEOARPAD_1_E” na modalidade 5411INTERREG POCTEP. INCORPORADO por importe de 13.185,06 €.
A axencia está a tramitar un contrato menor relativo ao servizo de deseño gráfico e desenvolvemento da

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

experiencia de usuario e arquitectura web da Revista Nós, por importe de 18.033,84 €, financiado con
fondos POCTEP
A 31/12/2019 existía na dita axencia un importe pendente de execución de 557.106,00 € dos que se
incorporaron no 2020 387.853,59 €, quedando un importe de 169.252,41 € pendente de incorporar.
A o non estar recoñecido, corresponde contabilizar no orzamento de ingresos un compromiso pola
cantidade a incorporar.
No proxecto afectado figura o importe correspondente ao FCA que cofinancia elixible.
Polo exposto, e de acordo co disposto na normativa referenciada, sométese para a súa autorización este
expediente de incorporación de remanente e movemento entre proxectos.

INCIDENCIA INDICADORES NEGATIVOS
SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

.

---

1.5.

DESCRICIÓN INDICADOR

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

INCIDENCIA INDICADORES POSITIVOS

SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

DESCRICIÓN INDICADOR

CVE:
142W8xg190
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

---

SANTIAGO DE COMPOSTELA
O director xeral de Planificación e Orzamentos

SANTIAGO DE COMPOSTELA
O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CVE:
142W8xg190
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 28/12/2020 11:30:02

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Expediente para Acordo

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO
MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO
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Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO

REFERENCIA

IC-04-005-20
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

ENTIDADE / ORGANISMO
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
DESCRICIÓN DA ENTIDADE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

DATA DE APERTURA

31.12.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
IC-04-005-20

1.2.

DESCRICIÓN OPERACIÓN

Incorporación de crédito por importe 13.185,06 € ao vixente Orzamento de gastos da Presidencia da
Xunta de Galicia, na aplicación de financiamento para gastos de capital á Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, a fin de que esta poida tramitar un expediente de contratación dentro do proxecto
GEOPARD, Patrimonio cultural Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, financiado con POCTEP.

1.3.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

INCORPORACION DE CRÉDITO

1.3.1. Empregos
COD.
ENT.
1

COD.
OF.
27

APLICACIÓN

04.10.571A.732.00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO
2017 00089

AMTEGA

MOD.

ELX.

5411

S

IMPORTE

IMPORTE
CONSOLIDABLE

13.185,06

CVE:
hEctBj9zt1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.3.2. Fundamento normativo
Artigo 71 c) e 66 e) do Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.
Instrución sétima para a incorporación automática dos remanentes de crédito ao orzamento 2020.
Orde do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os procesos de modificación orzamentaria e figuras
asimiladas no sector público autonómico.
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Expediente para Acordo
1.4.

INFORME

1.4.1. Exposición

A Presidencia da Xunta de Galicia solicita a incorporación de saldos pendentes existentes a 31/12/2019,
na partida 04.10.571A.732.00 – 2017.00089 “PROXECTO 0358-GEOARPAD_1_E” na modalidade 5411INTERREG POCTEP INCORPORADO, por importe de 13.185,06 €.
Esta incorporación, que se solicita na aplicación de financiamento para gastos de capital da Axencia para

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), ven motivada porque dita axencia está a tramitar un
contrato menor relativo ao servizo de deseño gráfico e desenvolvemento da experiencia de usuario e
arquitectura web da Revista Nós, por importe de 18.033,84 €, financiado con fondos POCTEP.
De acordo co anterior a AMTEGA solicitou a incorporación de fondos POCTEP por un importe de
13.185,06 €, porque xa contaba cun saldo de fondos POCTEP de 340,32 €, a cal tramitouse no
expediente IC-04.A1-007-20.
Para unha correcta consolidación do orzamento, a Presidencia da Xunta de Galicia solicita esta
incorporación na aplicación con cargo á que se financia o proxecto 0358-GEORPARD_1_E, cuxa
execución corresponde á AMTEGA.
No proxecto afectado figura o importe correspondente ao FCA que cofinancia elixible nunha porcentaxe
do 25%, por importe de 4.395,02 €, que é obxecto dun PX para pasar da modalidade 1010 á modalidade
1040.
Polo exposto, e de acordo co disposto na normativa referenciada, sométese para a súa autorización este
expediente de incorporación de remanente e movemento entre proxectos.

CVE:
hEctBj9zt1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

INCIDENCIA INDICADORES NEGATIVOS
SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

.

---

1.5.

DESCRICIÓN INDICADOR

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

VALOR PREVIO

MODIFICACIÓN

VALOR VIXENTE

INCIDENCIA INDICADORES POSITIVOS

SECC.-SERV.-PROG.PROXECTO

CÓDIGO INDICADOR

DESCRICIÓN INDICADOR

---
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Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Expediente para Acordo

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

O director xeral de Planificación e Orzamentos
O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO
MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO
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Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

2020-BAIXA DE CREDITO

REFERENCIA

BC-00.00-999-20

ENTIDADE / ORGANISMO

ENTIDADES EN PERIMETRO DE CONSOLIDACION

ÓRGANO XESTOR

D.X. ORZAMENTOS

DATA DE APERTURA

31.12.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.1.1. Expediente xestor
BC-00.00-999-20

1.1.2. Descrición operación
BAIXA DE CRÉDITO por importe de 76.604.135,81€ en fondos europeos do programa operativo 20142020 que non acadaron a fase de compromiso para a súa posterior reprogramación, correspondentes as
distintas entidades en perímetro de consolidación.

1.2.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

1.2.1. Recursos
-

Por entidade e modalidade:

COD.
ENT.

COD.
OF.

103

01

SECCION

MOD.

IMPORTE
5.566.419,61

50-01

4130
5.566.419,61

TOTAL 103
1.553.770,54
201

01

07-83

4130
1.553.770,54

TOTAL 201
CVE:
ubyGYKVCw7
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

207.511,98
203

01

14-80

3020

01

14-80

4260

2.075.114,40
2.282.626,38
TOTAL 203
3.455.840,85
302

01

08-A1

4130
3.455.840,85

TOTAL 302
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IMPORTE
CONSOLIDABLE

Expediente para Acordo
143.977,09
303

01

04-A1

3020

01

04-A1

4130

01

04-A1

4260

3.924.201,69
1.439.767,04
5.507.945,82
TOTAL 303
14.067.398,66
304

01

09-A3

4130
14.067.398,66

TOTAL 304
2.710.160,49
306

01

11-A2

4130
2.710.160,49

TOTAL 306
90.400,00
307

01

13-A1

4130
90.400,00

TOTAL 307
15.569,16
310

01

09-A4

3020

01

09-A4

4260

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

155.691,61
171.260,77
TOTAL 310
152.983,31
402

01

05-A1

4130
152.983,31

TOTAL 402
443.153,55
403

01

06-A1

4130
443.153,55

TOTAL 403
16.875,00
405

01

09-A1

3020

01

09-A1

4130

01

09-A1

4131

01

09-A1

4260

01

09-A1

4330

01

09-A1

4331

31.032.364,04
438.224,00
168.749,99
661.335,15
60.238,35
32.377.786,53
TOTAL 405
7.134,41
407

01

09-A2

3020

01

09-A2

4130

01

09-A2

4131

01

09-A2

4260

3.190.239,34
113.740,34
71.343,72
3.382.457,81
TOTAL 407
93.211,95
408

01

14-A1

3020

01

14-A1

3021

01

14-A1

4260

01

14-A1

4261

4.690,83
1.417.088,18
46.908,25

CVE:
ubyGYKVCw7
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.561.899,21
TOTAL 408
176.025,06
409

01

14-A2

3020

01

14-A2

4260

3.104.007,22
3.280.032,28
TOTAL 409

14-A2
76.604.135,81
TOTAL XERAL
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ENT.

Por modalidade:
OF.

SECCION

MOD.

IMPORTE

3020

660.304,65

3021

4.690,83

4130

66.186.932,08

4131

551.964,34

4260

8.431.762,16

4261

46.908,25

4330

661.335,15

4331

60.238,35

CONSOLIDABLE

76.604.135,81
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

TOTAL XERAL

1.2.2. Fundamento normativo
Artigo 9. DOUS da Lei de orzamentos da comunidade autónoma de Galicia para 2020.
Artigo 5. p) da Lei de orzamentos da comunidade autónoma de Galicia para 2020.
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29-12-2020.

1.3.

INFORME

1.3.1. Exposición
O artigo 9. DOUS da Lei de orzamentos da comunidade autónoma de Galicia para 2020 dispón que para
conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos
que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras
actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans
financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula.

Así mesmo, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 29-12-2020 acordou que os remanentes

CVE:
ubyGYKVCw7
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de crédito dispoñibles a 30 de decembro de 2020 correspondentes aos programas operativos de Galicia
2014-2020 se darán de baixa para a súa reprogramación en exercicios posteriores.
Para facer efectiva dita reprogramación, reflectida no orzamento da comunidade aprobado para o
exercicio 2021, procedese a dar a correspondente baixa nos créditos non comprometidos a o final do
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exercicio 2020. A modalidade 3020 aínda que son fondos do Estado, cofinancian o PDR 2014-2020 e
deben ter o mesmo tratamento que os fondos FEADER.
As baixas nas transferencias de financiamento ás distintas entidades corresponderanse cos saldos de
compromisos destas últimas.
O artigo 5. p) da Lei de orzamentos da comunidade autónoma de Galicia para 2020 atribúe á persoa
titular da Consellería de Facenda competencia para introducir as variacións que sexan necesarias nos
programas de gasto das entidades públicas instrumentais co fin de reflectir as repercusións que neles
teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos

CVE:
ubyGYKVCw7
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 10/03/2021 09:16:32

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. Polo tanto, unha vez efectuadas as baixas nas
transferencia internas das consellerías, corresponde a correlativa baixa nas aplicacións das
entidades que se financian con estas.
A modificación de crédito non ten carácter de consolidable para exercicio posteriores.
Polo exposto, e de acordo co disposto artigo 9. DOUS da Lei de orzamentos da comunidade autónoma
de Galicia para 2020, sométese para a súa autorización nos termos da proposta.

SANTIAG O DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTE LA

O director xeral de Planificación e Orzamentos

O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO
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Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

2020-TRANSFERENCIA DE CREDITO

REFERENCIA

TR-00.00-999-20

ENTIDADE / ORGANISMO

XUNTA DE GALICIA

ÓRGANO XESTOR

VARIAS CONSELLERIAS

DATA DE APERTURA

31.12.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.1.1. Expediente xestor
TR-00.00-999-20

1.1.2. Descrición operación
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de 305.555.821,59 € á aplicación 23.02.621B.520 de
imprevistos e funcións non clasificadas de fondos propios que non acadaron a fase de compromiso para
a súa posterior reasignación, correspondentes as distintas consellerías da Xunta de Galicia.

1.2.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

1.2.1. Empregos
COD.
ENT.
001

COD.
OF.

PROXECTO

MOD.

IMPORTE

01

23.02.621B.520

001

2011 00912

1010

01

23.02.621B.520

001

2011 00912

1011

87.270,24

01

23.02.621B.520

001

2011 00912

1030

1.362.146,13

01

23.02.621B.520

001

2011 00912

1210

212.597,68

01

23.02.621B.520

001

2011 00912

1310

657.237,75

01

23.02.621B.520

2011 00912

1410

7.014.992,46

23.02.621B.520

2011 00912

TOTAL

CVE:
5Dasf7pSN1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

APLICACIÓN

296.221.577,33

305.555.821,59
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IMPORTE
CONSOLIDABLE
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1.2.2.
1.2.3. Recursos
-

CVE:
5Dasf7pSN1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

COD.
ENT.

Por sección e modalidade:
COD.
OF.

SECCION

MOD.

001

1

01

001

1

TOTAL 01

001

1

02

001

1

TOTAL 02

001

1

03

001

1

TOTAL 03

001

1

04

001

IMPORTE

1010

199.380,00
199.380,00

1010

1.336.752,57
1.336.752,57

1010

402.693,51

1010

3.857.445,56

1

1013

11.500,07

001

1

1020

522.151,76

001

1

1040

001

1

TOTAL 04

001

1

05

1010

14.121.848,68

001

1

1013

1.559.688,66

001

1

1020

978.101,19

001

1

001

1

TOTAL 05

001

1

06

001

1

1013

13.173,34

001

1

1020

283.428,19

001

1

TOTAL 06

001

1

07

001

1

1013

73.383,30

001

1

1020

1.038.960,26

001

1

1030

1.193.655,03

001

1

1040

24.111,94

001

1

1210

394,81

001

1

1220

59.515,47

001

1

1310

157.922,18

001

1

TOTAL 07

001

1

08

001

402.693,51

1.098,75
4.392.196,14

1040

249.909,65
16.909.548,18

1010

1.730.730,39

2.027.331,92
1010

17.605.220,65

20.153.163,64
1010

57.906.089,11

1

1013

3.654.620,37

001

1

1020

6.034.691,04

001

1

1040

001

1

TOTAL 08

001

1

09

001

1

173.869,06
67.769.269,58

1010

17.435.538,43

1011

87.270,24
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IMPORTE
CONSOLIDABLE

CVE:
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Asinado por: Parlamento de Galicia
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001

1

1013

12.268.662,09

001

1

1020

3.838.909,73

001

1

1029

8.652.400,00

001

1

1040

414.973,68

001

1

1210

152.687,40

001

1

TOTAL 09

001

1

10

001

42.850.441,57
1010

14.105.952,72

1

1013

3.044.582,69

001

1

1020

1.156.463,83

001

1

1410

6.247.336,26

001

1

1420

767.656,20

001

1

TOTAL 10

001

1

11

001

25.321.991,70
1010

12.160.948,81

1

1013

1.295.325,81

001

1

1020

279.861,66

001

1

1040

001

1

TOTAL 11

001

1

12

1010

1.504.201,81

001

1

1013

602.664,02

001

1

1020

669.846,07

001

1

1040

37.308,72

001

1

1710

001

1

TOTAL 12

001

1

13

1010

37.000.392,23

001

1

1013

25.443.942,40

001

1

1020

2.205.568,07

001

1

001

1

TOTAL 13

001

1

14

001

1

1013

610.248,64

001

1

1020

5.997.671,05

001

1

1029

210.000,00

001

1

1030

168.491,10

001

1

1040

42.686,46

001

1

1049

390.941,25

001

1

1310

208.831,27

001

1

1320

001

1

TOTAL 14

001

1

15

1010

3.558.225,17

001

1

1013

2.239.016,52

001

1

1020

4.833.874,31

001

1

1029

1.268.117,85

001

1

1040

001

1

TOTAL 15

001

1

20

28.167,66
13.764.303,94

992,56
2.815.013,18

1040

200.200,43
64.850.103,13

1010

12.514.166,11

290.484,30
20.433.520,18

27.163,87
11.926.397,72

1010

571.335,57
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001

1

TOTAL 20

001

1

21

001

1

TOTAL 21

001

1

22

001

1

TOTAL 22

001

1

23

001

1

TOTAL 23

001

1

TOTAL XERAL

-

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

ENT.

571.335,57
1010

4.995.249,17
4.995.249,17

1010

1.493.663,28
1.493.663,28

1010

3.343.466,61
3.343.466,61
305.555.821,59

Por modalidade:
OF.

SECCION

MOD.

IMPORTE

001

1

1010

205.843.300,38

001

1

1011

87.270,24

001

1

1013

50.816.807,91

001

1

1020

27.839.527,16

001

1

1029

10.130.517,85

001

1

1030

1.362.146,13

001

1

1040

1.199.490,22

001

1

1049

390.941,25

001

1

1210

153.082,21

001

1

1220

59.515,47

001

1

1310

366.753,45

001

1

1320

290.484,30

001

1

1410

6.247.336,26

001

1

1420

767.656,20

001

1

1710

992,56

001

1

TOTAL XERAL

CONSOLIDABLE

305.555.821,59

1.2.4. Fundamento normativo
Artigo 65.1.d) do Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29-12-2020.

CVE:
5Dasf7pSN1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.3.

INFORME

1.3.1. Exposición
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Segundo o artigo 65.1.d) do Decreto Lexislativo 1/1999, o consello da Xunta de Galicia poderá autorizar,
a proposta do conselleiro de Facenda e A.P., a transferencia de dotacións non utilizadas das distintas
seccións do orzamento cara o programa de imprevistos e funcións non clasificadas para a súa posterior
reasignación.
O consello da Xunta de Galicia, na súa reunión de 29-12-2020 acordou sobre a base do mencionado
artigo autorizar a realización da transferencia referida ao orzamento do ano 2020.
Transfírese os saldos non comprometidos de fondos propios agás aqueles que por normativa legal deban
incorporarse ao orzamento de 2021, isto é, o Fondo de Atención derivado do artigo 4 da Lei 12/1995, o

CVE:
5Dasf7pSN1
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Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 10/03/2021 09:20:17

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Fondo de Garantía de Avais e os créditos correspondentes ao Fondo de Compensación Ambiental.
A modificación de crédito non ten carácter de consolidable para exercicio posteriores.
Polo exposto, e de acordo co disposto no artigo 65.1.d) do Decreto Lexislativo 1/1999 e o acordado no
consello da Xunta de Galicia na súa reunión de 29-12-2020, sométese para a súa aprobación nos termos
da proposta.

SANTIAGO DE COMPOSTE LA

SANTIAGO DE COMPOSTE LA

O director xeral de Planificación e Orzamentos

O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO
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Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

2020-BAIXA DE CRÉDITO

REFERENCIA

BC-23-002-20

ENTIDADE / ORGANISMO

XUNTA DE GALICIA

ÓRGANO XESTOR

DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS

DATA DE APERTURA

31.12.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
BC-23-002-20

1.1.2. Descrición operación
BAIXA DE CRÉDITO por importe de 98.192.084,00 € na aplicación 23.02.621B.520 de imprevistos e
funcións non clasificadas de fondos propios para financiar ampliacións de crédito na seguridade social
do SERGAS, percepcións das persoas titulares de oficinas liquidadoras dos distritos hipotecarios así
como a incorporación imposta por lei do remanente de tesouraría correspondente ao Fondo de
Compensación Ambiental.

1.2.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

1.2.1. Recursos
COD.
ENT.

COD.
OF.

001

1

APLICACIÓN

23.02.621B.520

PROXECTO

2011 00912

MOD.

ELX.

IMPORTE

1010

S

98.192.084,00

IMPORTE
CONSOLIDABLE

CVE:
ojPh9A7Ph1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.2.2. Fundamento normativo
Artigo 64.2 do do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro
Artigo 7.Tres da da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

de Galicia para 2020.
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1.3.

INFORME

1.3.1. Exposición
Durante o exercicio orzamentario 2020 realizáronse tres ampliacións de crédito para as cales non se
aportou naquel momento a financiación esixida. Trátase dos expedientes:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

AM-2020-211-00100004: por importe de 84.070.605,68€ nas transferencias internas do SERGAS coa
finalidade de facer fronte ao pago da Seguridade Social do organismo do mes de decembro.
AM-2020-187-00100001 e AM-2020-187-00100002: por importes de 2.400.358,65€ e 2.852.872,82€
respectivamente para satisfacer as cantidades que deben percibir as persoas titulares de oficinas
liquidadoras 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 práctica das liquidacións do imposto
sobre sucesións e doazóns
Estas dúas últimas ampliacións serían susceptibles de financiarse con maiores ingresos sobre os
previstos, que resultasen contabilizados nas aplicacións 110 e 200. Pechado o exercicio, non aconteceu
este evento polo que o financiamento das ampliacións faise a través de baixas no orzamento de gastos
sobre importes que a 31-12-2020 non acadaron a fase de compromiso; o mesmo método de
financiamento se utiliza para a ampliación no SERGAS.
Este xeito de financiamento está expresamente contemplado no punto Tres do artigo 7 da Lei de
Orzamentos da CA de Galicia para o ano 2020 onde se dispón que as ampliacións de crédito poderá
realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.
Ademais do financiamento de ampliacións de crédito formúlase baixa no orzamento de gastos coa
finalidade de compensar a incorporación do crédito correspondente ao remanente afectado do Fondo de
Compensación Ambiental. A incorporación realizouse no expediente Xumco IC-05-001-20 por importe de
8.868.246,85€.

CVE:
ojPh9A7Ph1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O resumo dos expedientes financiados con baixas de crédito é o seguinte:
AM-2020-211-00100004
AM-2020-187-00100001
AM-2020-187-00100002
IC-05-001-20

84.070.605,68€
2.400.358,65€
2.852.872,82€
8.868.246,85€

S. Social do Sergas
Oficinas liquidadoras
Oficinas liquidadoras
Fondo de Compensación Ambiental

A modificación de crédito non ten carácter de consolidable para exercicio posteriores.
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Expediente para Acordo
Polo exposto, e de acordo co disposto no a artigo 7 punto Tres da Lei de Orzamentos da CA de Galicia

para o ano 2020, sométese para a súa autorización nos termos da proposta.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

CVE:
ojPh9A7Ph1
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 11/03/2021 13:13:41

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

O director xeral de Planificación e Orzamentos
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Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

2020-BAIXA DE CREDITO

REFERENCIA

BC-00.00-999-20

ENTIDADE / ORGANISMO

ENTIDADES EN PERIMETRO DE CONSOLIDACION

ÓRGANO XESTOR

D.X. ORZAMENTOS

DATA DE APERTURA

31.12.2020

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.1.1. Expediente xestor
BC-00.00-999-20

1.1.2. Descrición operación
BAIXA DE CRÉDITO por importe de 132.101.546,97€ en fondos propios das entidades en perímetro de
consolidación que non acadaron a fase de compromiso como consecuencia Acordo do Consello da Xunta
de Galicia de 29-12-2020.

1.2.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

1.2.1. Recursos
-

Por entidade e modalidade:

ENTIDADE
101-ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MODALIDADE
1010
1013

CVE:
M3YIJWZ7Z4
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Total 101-ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
102-INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
Total 102-INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
103-SERGAS

1010
1010
1013
1020
1710

Total 103-SERGAS
105-A.G.S.P.

1010
1013

Total 105-A.G.S.P.
107-INST. GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
Total 107-INST. GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
110-INST. GALEGO SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
Total 110-INST. GALEGO SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

1010
1010

Páxina 1 de 4

48795

IMPORTE
345.167,68
947,75
346.115,43
101.962,68
101.962,68
7.075.523,67
5.253.360,05
1.423.346,73
413.690,04
14.165.920,49
248.212,50
2.149,50
250.362,00
499.652,77
499.652,77
1.462.926,75
1.462.926,75

Expediente para Acordo
111-INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

1010
1020
1040

Total 111-INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
201-INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

1010
1013
1020
1050

Total 201-INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
203-FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

1010
1013
1020

Total 203-FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
301-AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

1010
1013

Total 301-AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
302-AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

1010
1013
1020

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Total 302-AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
303-AX. MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA

1010
1013
1020
1030
1740

Total 303-AX. MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
304-AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

1010
1020
1029
1040
1710

Total 304-AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
305-AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
Total 305-AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
306-AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

1010
1010
1013
1020
1040

Total 306-AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
307-AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

1010
1013
1020

Total 307-AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
308-A.G. XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

1010
1020
1040

Total 308-A.G. XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
309-A. GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

1010
1013

Total 309-A. GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
310-AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

1010
1013
1020
1040

CVE:
M3YIJWZ7Z4
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Total 310-AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL
402-AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS

1010
1020
1040

Total 402-AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS
403-CIXTEC

1010
1020

Total 403-CIXTEC
404-CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
Total 404-CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
405-INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

1010
1010
1011
1013
1020
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147.063,28
11.642,30
4.473,11
163.178,69
19.267.133,90
413,56
12.657,86
210.097,98
19.490.303,30
101.405,76
29.948,98
484.193,91
615.548,65
902.975,04
1,02
902.976,06
46.896.884,80
853,61
863.960,68
47.761.699,09
2.921.431,40
43.268,05
1.380.305,83
1.813,94
0,01
4.346.819,23
2.066.748,88
69.001,74
84.989,20
298.703,49
247.235,19
2.766.678,50
1.179.005,78
1.179.005,78
4.995.630,97
53.229,89
76.186,20
12.686,71
5.137.733,77
420.329,53
41.225,80
22.600,00
484.155,33
115.056,42
2.695,67
17.237,08
134.989,17
540.205,52
57.954,78
598.160,30
501.179,66
4.868,12
44.304,14
65.470,85
615.822,77
353.071,62
38.245,81
161.634,04
552.951,47
190.069,00
110.788,57
300.857,57
59.500,30
59.500,30
10.382.676,67
1.615.782,64
7.599.567,08
3.724.728,08

Expediente para Acordo
1040
Total 405-INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
407-INST. ENERXÉTICO DE GALICIA

1010
1020
1040

Total 407-INST. ENERXÉTICO DE GALICIA
408-AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

1010
1020
1040

Total 408-AXE. GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
409-INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

1010
1020
1030
1040

Total 409-INST. GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
410-INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO

1010
1020
1040

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Total 410-INST.TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO
411-CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS
Total 411-CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

1010

TOTAL XERAL

109.203,75
23.431.958,22
1.326.442,49
16.646,89
40.988,29
1.384.077,67
1.703.718,08
379.150,64
10.945,25
2.093.813,97
1.928.718,05
884.335,56
36.343,23
7.472,36
2.856.869,20
111.524,55
6.360,98
2.960,62
120.846,15
276.661,66
276.661,66

132.101.546,97

1.2.2. Fundamento normativo

Artigo 65.1.d) do Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia.
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29-12-2020.

1.3.

INFORME

1.3.1. Exposición
Segundo o artigo 65.1.d) do Decreto Lexislativo 1/1999, o consello da Xunta de Galicia poderá autorizar,
a proposta do conselleiro de Facenda e A.P., a transferencia de dotacións non utilizadas das distintas
seccións do orzamento cara o programa de imprevistos e funcións non clasificadas para a súa posterior
reasignación.

CVE:
M3YIJWZ7Z4
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O consello da Xunta de Galicia, na súa reunión de 29-12-2020 acordou sobre a base do mencionado
artigo autorizar a realización da transferencia referida ao orzamento do ano 2020. No seu punto 1.1ª, o
ámbito de aplicación do acordo esténdese á Administración xeral da Xunta de Galicia así como ás
entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico que formen parte do perímetro de
consolidación.
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Expediente para Acordo
A presente modificación de crédito ten por obxecto reflectir no orzamento da entidades instrumentais
o establecido non referido acordo de 29-12-2020.
A modificación de crédito non ten carácter de consolidable para exercicio posteriores.
Polo exposto, e de acordo co disposto artigo 65.1.d) do Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia, instrumentado
a través do Acordo do Consello da Xunta de 29-12-2020, sométese para a súa autorización nos termos
da proposta.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

O director xeral de Planificación e Orzamentos

O Conselleiro de Facenda
P.D.: 10/02/2015

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO

CVE:
M3YIJWZ7Z4
CSV:
REXISTROS9FmONJyT5
BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: CORGOS LOPEZ PRADO, MIGUEL
Cargo: Director Xeral
Data e hora: 12/03/2021 10:48:08

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Informe para o Parlamento
ASUNTO

Modificacións de Crédito Tramitadas: Informe para o Parlamento

PERÍODO

Decembro 2020

1. AMPLIACIÓN/BAIXA
1.1. EXPEDIENTE AB-05-019-20

(Código exp. CODEX AB-2020-177-00200003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral da Igualdade (001.11.02)

1.1.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 5.000,00 € dende a aplicación 05.11.313D.481.2 (2018 00112) para o
capítulo I do programa 311A, co obxecto de financiar os gastos de seguridade social do persoal técnico de
apoio para o desenvolvemento de varias das medidas previstas no Pacto de Estado contra a Violencia de
Xénero

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

cotas sociais

2018.00112

3010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Programas de apoio a vítimas de
violencai de xénero

2018.00112

3010

11

05.11..311A.16025

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.000,00

5.000,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.000,00

5.000,00

1.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.11..313D.4812

1.2. EXPEDIENTE AB-05-019-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-179-00200002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

1.2.1. Descrición
Ampliación de crédito para o financiamento das substitucións de persoal funcionario non docente na Secretaría
xeral Técnica, con cargo ao subconcepto 180, por un importe de 2.582,82 euros

1.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

SUBS PERS NON DOC

2016.00030

1010

11

05.21..121A.12020

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.582,82

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.582,82

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

FONDO RETRIB

2016.00030

1010

11

05.21..121A.180

1.3. EXPEDIENTE AB-05.80-002-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-52-00200002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

EGAP (101)

ÓRGANO XESTOR

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.3.1. Descrición
Ampliación de crédito, por importe de trinta e catro mil seiscentos catro euros con oito céntimos (34.604,08€)
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Informe para o Parlamento

distribuidos nas aplicacións orzamentarias 05.80.122B.160.00 e 05.80.122B.160.39, correspondente a cotas da
Seguridade Social para o exercicio 2020.

1.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

101

10

05.80..122B.16000

Seguridade Social

2016.00001

1010

N

14.938,85

0,00

101

10

05.80..122B.16039

Seguridade Social por sentezas

2016.00001

1010

N

19.665,23

0,00

1.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

101

Retribucións básicas G.A

2016.00001

1010

34.604,08

0,00

10

05.80..122B.12000

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.4. EXPEDIENTE AB-06.80-001-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-56-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGE (102)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

1.4.1. Descrición
Ampliación de crédito no subconcepto 06.80.581A.160.00 "Seguridade social" por importe de 31.629,42 € para
tramitar a seguridade social dos meses de novembro e decembro do IGE.

1.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

102

Seguridade Social

2016.00001

1010

31.629,42

0,00

10

06.80..581A.16000

N

1.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

102

Fondo retributivo

2016.00001

1010

31.629,42

0,00

10

06.80..581A.180

1.5. EXPEDIENTE AB-06.A2-003-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-6-00200004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ATRIGA (305)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

1.5.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 330.995,86€ na aplicación 06 A2 621A 160.00 "Seguridade Social"

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

305

Seguridade social

2016.00001

1010

10

06.A2..621A.16000

1.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

330.995,86

0,00

Informe para o Parlamento

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

305

10

06.A2..621A.12024

Acumulación de tarefas persoal
funcionario non docente

2016.00001

1010

N

74.600,86

0,00

305

10

06.A2..621A.180

Fondo retributivo

2016.00001

1010

N

256.395,00

0,00

1.6. EXPEDIENTE AB-07-003-20

(Código exp. CODEX AB-2020-192-00200005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)

1.6.1. Descrición
Ampliación de crédito en diversos programas do capítulo I da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda por importe de setecentos vinte e seis mil novecentos noventa e oito euros con trinta e seis céntimos
(726.998,36 €) para pagar a cota da seguridade social dos meses de novembro e decembro da consellería.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

A ampliación finánciase con baixas de
consellería.

crédito en diversas aplicacións do capítulo I e do capítulo IV da

1.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

13

07.01..541A.16000

Seguridade Social

2016.00078

1010

001

13

07.03..541B.16000

Seguridade Social

2016.00079

1010

N

150.998,36

0,00

N

576.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

13

07.01..541A.10001

Outras remuneracións

2016.00078

1010

N

1.277,20

0,00

001

13

07.01..541A.11000

Retribucións básicas e outras
remuneracións

2016.00078

1010

N

1.691,86

0,00

001

13

07.01..541A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00078

1010

N

149,87

0,00

2016.00078

1010

N

1.789,13

0,00

Substitucións de persoal non
docente
Acumulación de tarefas persoal
funcionario non docente

001

13

07.01..541A.12020

001

13

07.01..541A.12024

2016.00078

1010

N

665,92

0,00

001

13

07.01..541A.13000

Retribucións básicas

2016.00078

1010

N

1.391,56

0,00

001

13

07.01..541A.13100

Retribucións básicas

2016.00078

1010

N

6.782,67

0,00

001

13

07.01..541A.13301

Outras remuneracións

2016.00078

1010

N

846,19

0,00

001

13

07.01..541A.16204

Acción social

2016.00078

1010

N

0,19

0,00

001

13

07.01..541A.4800

Transferencias a familias

2016.00351

1010

N

77.923,73

0,00

001

13

07.02..541D.10001

Outras remuneracións

2016.00080

1010

N

1.403,22

0,00

001

13

07.02..541D.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00080

1010

N

48.396,61

0,00

001

13

07.02..541D.12020

Substitucións de persoal non
docente

2016.00080

1010

N

26.333,78

0,00

001

13

07.02..541D.13000

Retribucións básicas

2016.00080

1010

N

91.641,42

0,00

001

13

07.02..541D.13001

Outras remuneracións

2016.00080

1010

N

2.045,85

0,00

2016.00080

1010

N

20.137,99

0,00

001

13

07.02..541D.13002

Complemento de perigosidade,
penosidade e toxicidade

001

13

07.02..541D.13300

Retribucións básicas

2016.00080

1010

N

31.075,82

0,00

001

13

07.02..541D.16204

Acción social

2016.00080

1010

N

111,48

0,00

001

13

07.03..541B.10001

Outras remuneracións

2016.00079

1010

N

1.291,48

0,00

001

13

07.03..541B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00079

1010

N

23.329,31

0,00

2016.00079

1010

N

2.678,99

0,00

2016.00079

1010

N

4.836,17

0,00

001

13

07.03..541B.12020

Substitucións de persoal non
docente

001

13

07.03..541B.13000

Retribucións básicas
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

13

07.03..541B.13002

Complementos de perigosidade,
penosidade e toxicidade

2016.00079

1010

N

21.573,82

0,00

001

13

07.03..541B.13100

Retribucións básicas

2016.00079

1010

N

612,01

0,00

001

13

07.03..541B.13300

Retribucións básicas

2016.00079

1010

N

15.162,68

0,00

001

13

07.03..541B.15000

Productividade de persoal non
estatutario

2016.00079

1010

N

112.568,94

0,00

001

13

07.03..541B.16204

Acción social

2016.00079

1010

N

509,28

0,00

001

13

07.03..541B.4701

Indemnizacións por danos

2014.00284

1010

N

220.076,27

0,00

001

13

07.04..521A.10001

Outras remuneracións

2016.00077

1010

N

1.274,51

0,00

001

13

07.04..521A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00077

1010

N

142,99

0,00

001

13

07.04..521A.12020

Substitucións de persoal non
docente

2016.00077

1010

N

1.313,01

0,00

001

13

07.04..521A.13000

Retribucións básicas

2016.00077

1010

N

7.964,41

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.7. EXPEDIENTE AB-07.81-001-20

(Código exp. CODEX AB-2020-54-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IET (111)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

1.7.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de cincuenta e sete mil euros (57.000,00€), no capítulo I do orzamento de
gastos do Instituto de Estudos do Territorio, co obxecto de facer fronte aos gastos da seguridade social dos
dous últimos meses do exercicio 2020.
Baixa de crédito por importe de cincuenta e sete mil euros (57.000,00€), nos capítulos I e II do orzamento de
gastos do Instituto de Estudos do Territorio.

1.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

111

10

07.81..541E.16000

Seguridade Social

2016.00001

1010

N

50.000,00

0,00

111

10

07.81..541E.16033

Seguridade Social. Persoal laboral
temporal indefinido.

2016.00001

1010

N

7.000,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

111

10

07.81..541E.180

Fondo retributivo

2016.00001

1010

N

42.239,00

0,00

111

10

07.81..541E.22000

Material de oficina. Ordinario non
inventariable.

2015.00001

1010

N

7.761,00

0,00

111

10

07.81..541E.22606

Reunións, conferencias e cursos.

2015.00001

1010

N

2.000,00

0,00

111

10

07.81..541E.230

Axudas de custo.

2015.00001

1010

N

1.000,00

0,00

111

10

07.81..541E.231

Locomoción

2015.00001

1010

N

4.000,00

0,00

1.8. EXPEDIENTE AB-07.83-002-20

(Código exp. CODEX AB-2020-58-00200002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGVS (201)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

1.8.1. Descrición
Ampliación de crédito no capítulo I do programa 451A e 451B do estado de gastos do Instituto Galego de
Vivenda e Solo para o ano 2020 por importe de douscentos trinta e nove mil euros (239.000,00 €), con destino
ás aplicación 07.83.451A.160.00 e 07.83.451B.160.25, para poder afrontar o déficit previsto no artigo 16 para
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aboar a seguridade social de novembro e decembro no programa 451A e do mes de decembro no programa
451B, e baixa de crédito polo mesmo importe nos programas 451A e 451B, nas aplicacións que se indican.

1.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

201

07.83..451A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00008

1010

07.83..451B.16025

S. SOCIAL EXECUCIÓN PROGRAMAS
EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER

2019.00009

3010

201

10
10

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

238.000,00

0,00

N

1.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

201

10

07.83..451A.12001

SOLDOS SUBGRUPO A2

2016.00008

1010

N

200.000,00

0,00

201

10

07.83..451A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00008

1010

N

20.000,00

0,00

201

10

07.83..451A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00008

1010

N

18.000,00

0,00

201

10

07.83..451B.12025

PERSOAL INTERINO. EXECUCIÓN
PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE

2019.00009

3010

N

1.000,00

0,00

1.9. EXPEDIENTE AB-08-001-20

(Código exp. CODEX AB-2020-196-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (001.09)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.09.01)

1.9.1. Descrición
Ampliación de crédito da seguridade social no Capítulo I da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para
contabilizar as nóminas de novembro e decembro, por importe de 137.979,82 euros

1.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00340

1010

26

08.02..512A.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

137.979,82

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

137.979,82

0,00

1.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00339

1010

26

08.01..511A.12000

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.10. EXPEDIENTE AB-09.A3-006-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-4-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

GAIN (304)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

1.10.1. Descrición
Baixa e Ampliación de crédito por importe de cento dez mil euros (110.000,00 euros) entre conceptos
orzamentarios do capítulo I do programa 561A, para dotar o proxecto 2016 00018 "GASTOS OPERATIVOS
GAIN" para o pago das cotizacións sociais dos meses de novembro e decembro da Axencia Galega de
Innovación.

1.10.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

Seguridade Social

2016.00018

1010

10

09.A3..561A.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

110.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

110.000,00

0,00

1.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

Retribucións básicas

2016.00014

1010

10

09.A3..561A.13100

1.11. EXPEDIENTE AB-10-007-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-279-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.11.1. Descrición
Ampliación de crédito por un importe de 20.431.805,94 euros no capítulo I en créditos correspondentes
á Seguridade Social de diversos programas orzamentarios , con financiamento de créditos do mesmo
capítulo, co fin de facer fronte ao maior gasto das cotas sociais por Seguridade Social como
consecuencia da substitución de profesorado que se xubila e que pertencía ao sistema de MUFACE,
por profesorado que pertence ao réxime xeral e polo incremento de contratacións debido ao COVID.

1.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..421A.16000

Seguridade social

2016.00144

1010

N

400.000,00

0,00

001

14

10.30..422A.16000

Seguridade social

2016.00145

1010

N

6.931.805,94

0,00

001

14

10.30..422D.16000

Seguridade social

2016.00146

1010

N

1.300.000,00

0,00

001

14

10.30..422E.16000

001

14

10.30..422G.16000

Seguridade social

2016.00147

1010

N

700.000,00

0,00

Seguridade social

2016.00148

1010

N

400.000,00

0,00

001

14

10.30..422M.16000

Seguridade social

2016.00149

1010

N

10.000.000,00

0,00

001

14

10.30..423A.16000

Seguridade social

2016.00150

1010

N

700.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.30..422A.12001

Soldos Subgrupo A2

2016.00145

1010

N

15.060.120,45

0,00

001

14

10.30..422A.12107

Sexenios

2016.00145

1010

N

2.097.713,69

0,00

001

14

10.30..422M.12000

Soldos Subgrupo A1

2016.00149

1010

N

2.542.471,23

0,00

001

14

10.30..422M.12021

Substitucións persoal docente

2016.00149

1010

N

731.500,57

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.12. EXPEDIENTE AB-10-008-20

(Código exp. CODEX AB-2020-279-00200007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

1.12.1. Descrición
Ampliación de crédito por un importe de 3.240.280,03 euros no capítulo I en créditos correspondentes
á Seguridade Social de diversos programas orzamentarios, con financiamento de créditos do mesmo
capítulo, co fin de facer fronte ao maior gasto das cotas sociais por Seguridade Social como
consecuencia da substitución de profesorado que se xubila e que pertencía ao sistema de MUFACE,
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por profesorado que pertence ao réxime xeral..

1.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Seguridade social

2016.00149

1010

14

10.30..422M.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.240.280,03

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.12.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.30..421A.16206

Recoñecementos médicos

2016.00144

1010

N

84.737,52

0,00

001

14

10.30..422A.12001

Soldos Subgrupo A2

2016.00145

1010

N

1.153.213,75

0,00

001

14

10.30..422A.16206

Recoñecementos médicos

2016.00145

1010

N

400.752,07

0,00

001

14

10.30..422M.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00149

1010

N

616.811,07

0,00

001

14

10.30..422M.12021

Substitucións persoal docente

2016.00149

1010

N

582.644,28

0,00

001

14

10.30..422M.12107

Sexenios

2016.00149

1010

N

1.369,27

0,00

001

14

10.30..422M.16206

Recoñecementos médicos

2016.00149

1010

N

400.752,07

0,00

1.13. EXPEDIENTE AB-11.A1-002-20

(Código exp. CODEX AB-2020-2-00200002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGADIC (301)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

1.13.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO na aplicación 11.A1.432B.160.00 do proxecto 2016_00001 financiada pola
BAIXA na aplicación 11.A1.432B.130.00 do mesmo proxecto.

1.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

301

Seguros sociais

2016.00001

1010

10

11.A1..432B.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.000,00

0,00

1.13.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

301

Laboral fixo. Retribuc. básicas

2016.00001

1010

10

11.A1..432B.13000

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.14. EXPEDIENTE AB-12-006-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-212-00200003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Saúde Pública (001.12.02)

1.14.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo I programa 411A, do estado de gastos do orzamento
da Consellería de Sanidade para o ano 2020, por importe de 1.680,00 € Co obxecto de facer fronte ao
aboamento da nómina de decembro do persoal que realiza substitucións .

1.14.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.02..411A.12020

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

SUBSTITUTCIÒNS DE PERSOAL NON
DOCENTE

2016.00160

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.680,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.680,00

0,00

1.14.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00161

1010

18

12.02..413A.180

1.15. EXPEDIENTE AB-12-007-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-211-00200004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.15.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo I, programas 411A e 413A, do estado de gastos do orzamento da
Consellería de Sanidade para o ano 2020, por importe de 620.000 €, con destino a seguridade social.
A ampliación ten por finalidade dotar crédito no orzamento da Consellería de Sanidade para dispor do
crédito necesario para o aboamento das cotas da seguridade social do mes de novembro do persoal
que está a desenvolver o seu traballo na Secretaría Xeral Técnica e na D.X. de Saúde Pública de dita
Consellería.

1.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001
001

18
18

12.01..411A.16000
12.02..411A.16000

001

18

12.02..411A.16033

001

18

12.02..413A.16000

DESCRICIÓN APLICACIÓN
COTAS, PRESTACIÓNS E
A SEGURIDADE SOCIAL
COTAS, PRESTACIÓNS E
A SEGURIDADE SOCIAL
COTAS, PRESTACIÓNS E
A SEGURIDADE SOCIAL
COTAS, PRESTACIÓNS E
A SEGURIDADE SOCIAL

GASTOS SOCIAIS
GASTOS SOCIAIS
GASTOS SOCIAIS
GASTOS SOCIAIS

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00160

1010

N

70.000,00

0,00

2016.00160

1010

N

59.000,00

0,00

2016.00160

1010

N

11.000,00

0,00

2016.00161

1010

N

480.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.15.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

18

12.01..413A.12001

SOLDOS SUBGRUPO A2

2016.00161

1010

N

250.000,00

0,00

001

18

12.01..413A.12101

COMPLEMENTO ESPECIFICO

2016.00161

1010

N

370.000,00

0,00

1.16. EXPEDIENTE AB-12-008-20

(Código exp. CODEX AB-2020-211-00200005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.16.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo I, programas 411A e 413A, do estado de gastos do orzamento
da Consellería de Sanidade para o ano 2020, por importe de 545.000 €, con destino a seguridade social.
A ampliación ten por finalidade dotar crédito no orzamento da Consellería de Sanidade para dispor do
crédito necesario para o aboamento das cotas da seguridade social do mes de decembro do persoal
que está a desenvolver o seu traballo na Secretaría Xeral Técnica e na D.X. de Saúde Pública de dita
Consellería

1.16.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

18

12.01..411A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00160

1010

N

50.000,00

0,00

001

18

12.02..411A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00160

1010

N

30.000,00

0,00

2016.00160

1010

N

5.000,00

0,00

001

18

12.02..411A.16033

SEGURIDADDE SOCIAL PERSOAL LABORAL
TEMPORAL

001

18

12.02..413A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00161

1010

N

430.000,00

0,00

001

18

12.02..413A.16033

SEGURIDADDE SOCIAL PERSOAL LABORAL
TEMPORAL

2016.00161

1010

N

30.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.16.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

18

12.01..413A.12002

SOLDOS SUBGRUPO C1

2016.00161

1010

N

127.882,14

0,00

001

18

12.02..411A.12101

COMPLE,MENTO ESPECÍFICO

2016.00160

1010

N

72.185,58

0,00

001

18

12.02..413A.12020

SUBSITUCIÓNS DE PERSOAL NON DOCENTE 2016.00161

1010

N

92.063,30

0,00

001

18

12.02..413A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00161

1010

N

150.156,82

0,00

001

18

12.02..413A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00161

1010

N

71.299,29

0,00

001

18

12.02..413A.13400

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00161

1010

N

31.412,87

0,00

1.17. EXPEDIENTE AB-12-009-20

(Código exp. CODEX AB-2020-211-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

1.17.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO dende o capítulo 7 ao capítulo 4, programa 411A, do orzamento de gastos da
Consellería de Sanidade para 2020, con destino a transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por
importe de 5.038.767,02 €. A modificación ten por finalidade axustar as transferencias de financiamento dende
a Consellería de Sanidade ao Servizo Galego de Saúde, en función da natureza económica da execución dos
fondos no organismo.

1.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias financiamento
Servizo Galego de Saúde

2015.00442

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias financiamento
Servizo Galego de Saúde

2015.00442

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.038.767,02

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.038.767,02

0,00

1.17.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.73007

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.18. EXPEDIENTE AB-12.80-005-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-59-00200005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

1.18.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo I, programa 411A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 200.000 €, con destino a seguridade social.
A ampliación ten por finalidade dotar crédito no orzamento do Servizo Galego de Saúde da Consellería de
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Sanidade para dispor do crédito necesario para o aboamento das cotas da seguridade social do ano 2020 do
persoal que está a desenvolver o seu traballo nos Servizos Centrais do Servizo Galego de Saúde.

1.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

SEGURIDADE SOCIAL

2016.00011

1010

50

50.01..411A.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

200.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

200.000,00

0,00

1.18.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00011

1010

50

50.01..411A.12000

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.19. EXPEDIENTE AB-12.80-006-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-59-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

1.19.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 2, programa 412A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 684.000,00 €, con destino a subministracións. A ampliación
ten por finalidade dotar crédito no orzamento dos centros 3601, Área Sanitaria de Vigo e 3603, Área Sanitaria
de Pontevedra e o Salnés, para dispor do crédito necesario para o aboamento dos gastos derivados da
subministración de outro material sanitario e material de laboratorio.

1.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

36.01..412A.22119

Material de laboratorio

2014.00042

1010

N

550.000,00

0,00

103

50

36.03..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

134.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.19.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

36.01..412A.209

Canons

2010.90001

1010

N

550.000,00

0,00

2014.00042

1010

N

126.000,00

0,00

2014.00042

1010

N

8.000,00

0,00

50

103

50

36.03..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

103

50

36.03..412A.22706

Estudos e traballos técnicos

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.20. EXPEDIENTE AB-12.80-007-20

(Código exp. CODEX AB-2020-59-00200007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

1.20.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 6, programa 412A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 6.773,44 €, con destino a investimentos en terreos e bens
naturais. Esta modificación ten por finalidade dotar crédito no capítulo 6 para levar a cabo a tramitación de
diversos acordos do Xurado de Expropiación de Galicia, por reclamacións ás expropiacións do novo Hospital de
Vigo.

1.20.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412A.6200

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Investimentos en terreos e bens
naturais

2010.90001

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Reformas, ampliación e melloras
atenc

2017.00001

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.773,44

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.773,44

0,00

1.20.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412B.6311

1.21. EXPEDIENTE AB-12.80-008-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-59-00200008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.21.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 2, programa 412A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 991.544,00 €, con destino a subministracións. A ampliación
ten por finalidade dotar crédito no orzamento do centro 1505, Área Sanitaria de Ferrol, para dispor do crédito
necesario para o aboamento dos gastos derivados da subministración de produtos farmacéuticos e material
sanitario e material de laboratorio.

1.21.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.22106

Produtos farmacéuticos e material
sanitarios

2014 .00042

1010

N

156.633,00

0,00

103

50

15.05..412A.22119

Material de laboratorio

2014 .00042

1010

N

834.911,00

0,00

1.21.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.212

Edificios e outras construcións

2014 .00042

1010

N

70.000,00

0,00

103

50

15.05..412A.22706

Estudos e traballos técnicos

2014 .00042

1010

N

21.048,00

0,00

103

50

15.05..412A.25203

Concertos con entidades privadas

2014 .00042

1010

N

900.273,00

0,00

103

50

15.05..412B.22602

Publicidade e propaganda

2014 .00041

1010

N

223,00

0,00

1.22. EXPEDIENTE AB-13-024-20

(Código exp. CODEX AB-2020-214-00200015)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.22.1. Descrición
Esta ampliación de crédito ten por obxecto dotar o subconcepto 160.24 (cotizacións sociais), en varias
aplicacións orzamentarias da Consellería de Política Social, por importe de 114.401,38 €, polo aumento de
contratacións de persoal laboral temporal en réxime de acumulación de tarefas en varios centros da Dirección
Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

1.22.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.16024

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORALACUMULACIÓN DE

2020.00069

1013

94.760,59

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312E.16024

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

2020.00069

1013

19.640,79

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

N

29.355,02

0,00

1010

N

85.046,36

0,00

N

1.22.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.2282

001

21

13.04..312E.22765

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Funcionamento centros públicos para
2006.00435
persoas con discapacidade
Servizo Galego de Apoio á
2009.00250
Mobilidade Persoal

1.23. EXPEDIENTE AB-13-025-20

(Código exp. CODEX AB-2020-216-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.23.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CREDITO no capítulo 4, programa 312A, dos estados de gastos do orzamento da Consellería
de Política Social, por importe de 4.575.174,96 euros para facerlle fronte ao pagamento do complemento
autonómico ás pensións non contributivas.

1.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..312A.4805

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

FONDO EXTRAORDINARIO PERCEPTORES DE
2015.00517
SUBSIDIOS E PENSIÓNS NON

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.575.174,96

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.23.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..312A.4801

001

21

13.03..312A.4813

DESCRICIÓN APLICACIÓN
RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE
GALICIA (RISGA)
AXUDAS E SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE
SERVIZOS SOCIAIS

PROXECTO

MOD. ELX.

2015.00480

1010

N

4.528.963,96

0,00

2015.00485

1010

N

46.211,00

0,00

1.24. EXPEDIENTE AB-14-003-20

(Código exp. CODEX AB-2020-219-00200004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

1.24.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ampliación de crédito por importe de dous millóns catrocentos vinte e dous mil cincocentos noventa e cinco
euros con noventa e sete céntimos (2.422.595,97 €) para dotar distintas aplicacións do artigo 16 da Consellería
do Medio Rural, coa finalidade de contar co crédito necesario para o pagamento das cotas sociais da
Seguridade Social dos meses de novembro e decembro de 2020.
A presente modificación de crédito afecta aos seguintes programas de gasto: 551A "Infraestruturas e
equipamentos no medio rural", 551B "Accións preventivas e infraestrutura forestal", 711A "Dirección e servizos
xerais do Medio Rural", 713B "Ordenación das producción forestais", 713D "Mellora da calidade na producción
agroalimentaria" e 713E "Benestar animal e sanidade vexetal", correspondente ao orzamento de gastos da
Cosellería do Medio Rural.

1.24.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14.01..711A.16000

Seguridade Social

2016.00245

1010

2016.00245

16

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

296.128,49

0,00

1010

N

30.913,68

0,00

001

16

14.01..711A.16033

Seguridade Social do persoal
laboral temporal indefinido

001

16

14.02..551B.16000

Seguridade Social

2016.00244

1010

N

932.110,66

0,00

001

16

14.02..551B.16033

Seguridade Social do persoal
laboral temporal indefinido

2016.00244

1010

N

135.130,08

0,00

001

16

14.03..713B.16000

Seguridade Social

2016.00246

1010

N

735.345,32

0,00

001

16

14.04..713D.16000

Seguridade Social

2016.00247

1010

N

59.917,88

0,00

2016.00247

1010

N

1.750,46

0,00

001

16

14.04..713D.16034

S.Social D.T. 9ªbis IV convenio
sentenza

001

16

14.04..713E.16000

Seguridade Social

2016.00248

1010

N

151.633,94

0,00

001

16

14.04..713E.16033

Seguridade Social do persoal
laboral temporal indefinido

2016.00248

1010

N

79.665,46

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.24.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

16

14.01..711A.12000

Soldo subgrupo A1

2016.00245

1010

N

50.527,83

0,00

001

16

14.01..711A.180

Fondo retributivo

2016.00245

1010

N

200.785,00

0,00

001

16

14.02..551B.13000

Retribucións básicas

2016.00244

1010

N

270.421,11

0,00

2016.00244

1010

N

191.302,70

0,00

001

16

14.02..551B.13002

Complementos de perigosidade,
toxicidade e penosidade

001

16

14.02..551B.13100

Retribucións básicas

2016.00244

1010

N

58.681,46

0,00

001

16

14.02..551B.180

Fondo retributivo

2016.00244

1010

N

773.970,38

0,00

001

16

14.03..713B.12000

Soldo subgrupo A1

2016.00246

1010

N

71.464,07

0,00

2016.00246

1010

N

158.462,46

0,00

001

16

14.03..713B.15000

Produtividade de persoal non
estatutario

001

16

14.04..713E.12000

Soldo subgrupo A1

2016.00248

1010

N

242.056,96

0,00

001

16

14.04..713E.12020

Substitucións de persoal non
docente

2016.00248

1010

N

81.075,60

0,00

001

16

14.04..713E.13300

Retribucións básicas

2016.00248

1010

N

136.727,43

0,00

2016.00248

1010

N

34.225,85

0,00

001

16

14.04..713E.15000

Produtividade de persoal non
estatutraio

001

16

14.05..551A.12000

Soldo sugrupo A1

2016.00243

1010

N

77.928,02

0,00

001

16

14.05..551A.180

Fondo retributivo

2016.00243

1010

N

74.967,10

0,00

1.25. EXPEDIENTE AB-14.A2-006-20

(Código exp. CODEX AB-2020-12-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.25.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de CORENTA MIL OITOCENTOS SESENTA E OITO EUROS CON
SESENTA E CATRO CÉNTIMOS (40.868,64€) na aplicación 14.A2.561A.16000, con baixa na aplicación
14.A2.561A.6406, ao obxecto de dotar á primeira do crédito necesario para a prórroga da contratación dos
técnicos I, MARÍA MENÉNDEZ GUTIÉRREZ e JAVIER FERNÁNDEZ CRUZ que remataba o 31/12/2020 e que
pasará a ter data de finalización o 31/12/2021, así como a contratación doutros dous técnicos I, ENRIQUE
JIMÉNEZ CARMONA e ESTEBAN GÓMEZ GARCÍA durante 12 meses, dentro do proxecto 2014 00026
PROGRAMA DE RECURSOS FITOXENÉTICOS FORESTAIS.
Esta ampliación ten que ser simultánea á transferencia de crédito TR-2020-12-00100009 que se está
tramitando dende esta axencia.
O proxecto 2014 00026 deriva da sinatura dun convenio con INDITEX: Accións de mellora xenética por
resistencia ao nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus-Steiner et Buhrer-NICKLE) enmarcadas dentro
do proxecto Plan de Mellora xenética forestal de Galicia.
Dito convenio finalizaba o 31/12/2020, pero en data 23/09/2020 procedeuse á prórroga do mesmo polo que o
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convenio ten a data de finalización o 31/12/2021.

1.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409

10

14.A2..561A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2014.00026

3210

N

14.364,45

0,00

409

10

14.A2..561A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2014.00026

3211

N

26.504,19

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

1.25.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

409

10

14.A2..561A.6406

PROXECTOS DE RECURSOS FITOXENÉTICOS 2014.00026

3210

N

14.364,45

0,00

409

10

14.A2..561A.6406

PROXECTOS DE RECURSOS FITOXENÉTICOS 2014.00026

3211

N

26.504,19

0,00

1.26. EXPEDIENTE AB-14.A2-007-20

(Código exp. CODEX AB-2020-12-00200007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

1.26.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de trinta e seis mil setecentos noventa e un euros con noventa e oito
céntimos (36.791,98 €) para dotar distintas aplicacións do artigo 16 da Axencia Galega de Calidade
Alimientaria, coa finalidade de contar co crédito necesario para o pagamento das cotas sociais da Seguridade
Social do mes de decembro de 2020.
A presente modificación de crédito afecta aos programas de gasto: 422L "Capacitación e extensión forestal" e
561A "Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica", correspondente ao orzamento
de gastos da axencia.

1.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409

10

14.A2..422L.16000

Seguridade Social

2019.00002

1010

32.193,50

0,00

409

10

14.A2..561A.16000

Seguridade Social

2016.00008

1010

4.598,48

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.26.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409

Soldos subgrupo A1

2016.00008

1010

36.791,98

0,00

10

14.A2..561A.12000

1.27. EXPEDIENTE AB-15-007-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-223-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Mar (001.15)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.15.01)

1.27.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO por importe total de cincuenta mil oitocentos oitenta e seis euros con doce
céntimos (50.886,12 €) entre aplicacións orzamentarias correspondentes ao capítulo I do programa de gasto
422K do vixente orzamento da Consellería do Mar.
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1.27.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

19

15.01..422K.12020

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Retribucións básicas.Sustitucións
persoal non docente

2016 .00338

1010

50.886,12

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Retribucións básicas.Persoal
funcionario

2016.00338

1010

50.886,12

0,00

N

1.27.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
19

15.01..422K.12000

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41
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2. TRANSFERENCIA ORDINARIA
2.1. EXPEDIENTE TR-03-001-20

(Código exp. CODEX TR-2020-170-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consello da Cultura Galega (001.03)

ÓRGANO XESTOR

Consello da Cultura Galega. (001.03.01)

2.1.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de ONCE MIL CATROCENTOS VINTE E OITO EUROS (11.428,00.-)
desde o concepto 180 aos conceptos 100.00, 100.08 e 130.05 conducentes a incrementar estes conceptos co
fin de poder aboar as retribucións do persoal na nómina do mes de decembro.

2.1.2. Partidas orzamentarias de destino

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

10

03.01..111D.10000

001

10

03.01..111D.10008

001

10

03.01..111D.13005

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Retribucións básicas e outras
remuneracións de altos cargos e
Retribucións básicas e outras
remuneracións de altos cargos e
Retribucións básicas e outras
remuneracións. Laborais. Laborais

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00003

1010

N

1.422,00

0,00

2016.00003

1010

2016.00003

1010

N

6,00

0,00

N

10.000,00

0,00

2.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Fondo retributivo

2016.00003

1010

11.428,00

0,00

10

03.01..111D.180

2.2. EXPEDIENTE TR-04.A1-008-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-5-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AMTEGA (303)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

2.2.1. Descrición
Transferencia de crédito no capítulo I da Amtega por importe de 2.100,56 euros para facer fronte ao pagamento
de gratificacións extraordinarias ao persoal Amtega.

2.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

303

GRATIFICACIÓNS

2016.00008

1010

10

04.A1..571A.151

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.100,56

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.100,56

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

303

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00008

1010

10

04.A1..571A.12000

2.3. EXPEDIENTE TR-05-060-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-179-00100021)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

2.3.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 234.000 €, dende varias aplicacións orzamentarias do Capítulo II do
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programa 121A (código de proxecto 2015-00170) para varias aplicacións orzamentarias do capitulo 2 do
programa 131A (código de proxecto 2015- 00174) co obxectivo de reasignar o crédito existente para facer
fronte aos compromisos previstos ata finais deste exercicio, en relación cos gastos xerados nos edificios
xudiciais dependentes desta Consellería.

2.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.22..131A.22101

AUGA

2015.00174

1010

N

20.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.22102

GAS

2015.00174

1010

N

20.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.22103

COMBUSTIBLE

2015.00174

1010

N

154.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.223

TRANSPORTES

2015.00174

1010

N

40.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

11

05.21..121A.22100

ENERXÍA ELÉCTRICA

2015.00170

1010

N

194.000,00

0,00

001

11

05.21..121A.223

TRANSPORTES

2015.00170

1010

N

40.000,00

0,00

2.4. EXPEDIENTE TR-05-061-20

(Código exp. CODEX TR-2020-177-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral da Igualdade (001.11.02)

2.4.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 10.000,00 € dende a aplicación 05.11.313D.481.2 (2018 00112) para o
capítulo I do programa 311A, co obxecto de financiar os salarios do persoal técnico para desenvolver varias das
medidas previstas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

2.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.11..311A.12025

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Persoal interino. Programas
extraordinarios de carácter

2018.00112

3010

10.000,00

10.000,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Programas de Apoio a vítimas de
violencia de xénero

2018.00112

3010

10.000,00

10.000,00

N

2.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.11..313D.4812

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.5. EXPEDIENTE TR-05-062-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-183-00100013)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Emerxencias e Interior. (001.05.25)

2.5.1. Descrición
Transferencia de crédito da dirección xeral de Emerxencias e Interior dende a partida orzamentaria
05.25.212A.460.1"Subvencións á FEGAMP para o funcionamento dos grupos supramunicipais de
emerxencias"á partida orzamentaria 05.25.212A.432.01"Transferencias correntes á Axencia Galega de
Emerxencias", por importe de sesenta mil euros (60.000 €)
Con motivo da alerta sanitaria polo COVID-19 é necesario establecer un dispositivo de transporte para o reparto
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de material de protección que se efectúan dende a plataforma loxística centralizada da Axencia Galega de
Emerxencias ás entidades locais e centros sociosanitarios.
O obxecto desta transferencia é que a AXEGA poida dispoñer do crédito necesario para os gastos xerados polo
transporte de dito material de protección.

2.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.25..212A.43201

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

TRANSFERENCIAS CORRENTES. AXENCIA
GALEGA DE EMERXENCIAS

2020.00082

1013

60.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

SUBVENCIÓNS A FEGAMP PARA O
FUNCIONAMENTO DOS GRUMIR

2013.00130

1010

60.000,00

0,00

N

2.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

001

11

05.25..212A.4601

2.6. EXPEDIENTE TR-05-063-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-180-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Xustiza. (001.05.22)

2.6.1. Descrición
Transferencia de crédito da Dirección Xeral de Xustiza entre aplicacións orzamentarias do capítulo II (CP. 201500075 “Funcionamento operativo da Dirección Xeral de Xustiza”), da Dirección Xeral de Xustiza, por importe de
107.362,09 €, destinada ao financiamento dos gastos de funcionamento da D.X. de Xustiza.

2.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Ordinario non inventariable

2020.00082

1013

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

11

05.22..131A.22000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

107.362,09

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.6.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.22..131A.213

Maquinaria, instalación e
utensilios

2015.00075

1010

N

9.711,63

0,00

001

11

05.22..131A.215

Mobiliario e utensilios

2015.00075

1010

N

10.687,69

0,00

001

11

05.22..131A.22606

Reunións, conferencias e cursos

2015.00075

1010

N

20.951,00

0,00

001

11

05.22..131A.230

Axudas de custo

2015.00075

1010

N

17.302,35

0,00

001

11

05.22..131A.231

Locomoción

2015.00075

1010

N

22.385,37

0,00

001

11

05.22..131A.233

Outras indemnizacións

2015.00075

1010

N

26.324,05

0,00

2.7. EXPEDIENTE TR-05-064-20

(Código exp. CODEX TR-2020-179-00100024)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

2.7.1. Descrición
Transferencia de crédito no capítulo I, procedentes de remanentes de crédito para o pago da nómina de
decembro, por un importe de 3.058.458,04 €
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2.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.11..311A.13000

retrib basicas

2016.00037

1010

001

11

05.11..311A.13300

retrib basicas

2016.00037

1010

N

400,00

0,00

N

100,00

0,00

001

11

05.21..121A.13300

retrib basicas

2016.00030

1010

N

400,00

0,00

001

11

05.22..131A.12000

retrib sub A1

2016.00034

1010

N

2.824.958,04

0,00

001

11

05.22..131A.12026

001

11

05.22..131A.13100

subs pers xust

2016.00034

1010

N

220.000,00

0,00

retrib basicas

2016.00034

1010

N

5.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.16204

fondo accion soc

2016.00034

1010

N

1.000,00

0,00

001

11

05.23..141A.13000

retrib basicas

2016.00035

1010

N

6.500,00

0,00

001

11

05.27..122A.13000

retrib basicas

2016.00033

1010

N

100,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.11..311A.10001

outras remun

2016.00037

1010

N

23.100,00

0,00

001

11

05.11..311A.12000

soldos subgr A1

2016.00037

1010

N

101.000,00

0,00

001

11

05.11..311A.13100

retrib básicas

2016.00037

1010

N

1.330,00

0,00

001

11

05.11..311A.180

fondo retributivo

2016.00037

1010

N

7.015,35

0,00

001

11

05.12..121B.10000

retrib basicas

2016.00031

1010

N

1.250,00

0,00

001

11

05.12..121B.12000

soldos subgrupo A1

2016.00031

1010

N

260.000,00

0,00

001

11

05.12..121B.13000

retrib basicas

2016.00031

1010

N

250,00

0,00

001

11

05.12..121B.180

fondo retributivo

2016.00031

1010

N

50.427,00

0,00

001

11

05.21..121A.12000

soldos subgrupo A1

2016.00030

1010

N

32.000,00

0,00

001

11

05.21..121A.13000

retrib básicas

2016.00030

1010

N

230.000,00

0,00

001

11

05.21..121A.13100

retrib básicas

2016.00030

1010

N

5.700,00

0,00

001

11

05.21..121A.15000

productividade

2016.00030

1010

N

63.510,14

0,00

001

11

05.21..121A.180

fondo retributivo

2016.00030

1010

N

220.337,66

0,00

001

11

05.22..131A.10000

retrib básicas

2016.00034

1010

N

1.250,00

0,00

001

11

05.22..131A.12020

subst persoal non doc

2016.00034

1010

N

23.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.13000

retrib basicas

2016.00034

1010

N

42.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.13002

complem perig

2016.00034

1010

N

20.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.14000

outro persoal

2016.00034

1010

N

1.900,00

0,00

001

11

05.22..131A.151

gratif

2016.00034

1010

N

25.000,00

0,00

001

11

05.22..131A.180

fondo retrit

2016.00034

1010

N

1.219.208,34

0,00

001

11

05.23..141A.10001

outras rem

2016.00035

1010

N

21.000,00

0,00

001

11

05.23..141A.12000

soldo sub A1

2016.00035

1010

N

50.000,00

0,00

001

11

05.23..141A.13300

retrib basicas

2016.00035

1010

N

2.600,00

0,00

001

11

05.23..141A.180

fondo retrib

2016.00035

1010

N

10.906,69

0,00

001

11

05.24..121C.10000

retrib basicas

2016.00032

1010

N

1.400,00

0,00

001

11

05.24..121C.12000

sodos sub A1

2016.00032

1010

N

70.000,00

0,00

001

11

05.24..121C.180

fondo retrib

2016.00032

1010

N

8.150,00

0,00

001

11

05.25..212A.10000

retri basicas

2016.00036

1010

N

1.000,00

0,00

001

11

05.25..212A.12000

soldos sub A1

2016.00036

1010

N

58.000,00

0,00

001

11

05.25..212A.13300

retrib basicas

2016.00036

1010

N

10.000,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.25..212A.15000

productividade

2016.00036

1010

N

40.000,00

0,00

001

11

05.25..212A.180

fondo retib

2016.00036

1010

N

83.897,48

0,00

001

11

05.26..111E.10000

outras remun

2016.00029

1010

N

40.000,00

0,00

001

11

05.26..111E.10001

outras remun

2016.00029

1010

N

5.000,00

0,00

001

11

05.26..111E.12000

retri A1

2016.00029

1010

N

87.000,00

0,00

001

11

05.26..111E.13000

retrib basicas

2016.00029

1010

N

58.000,00

0,00

001

11

05.26..111E.180

fondo retrib

2016.00029

1010

N

29.051,00

0,00

001

11

05.26..331A.10000

retrib basicas

2016.00038

1010

N

1.000,00

0,00

001

11

05.26..331A.12000

retrib A1

2016.00038

1010

N

15.000,00

0,00

001

11

05.26..331A.180

fondo retrib

2016.00038

1010

N

10.342,00

0,00

001

11

05.28..121A.10001

outras remun

2016.00030

1010

N

95.000,00

0,00

001

11

05.28..121A.180

fondo retrib

2016.00030

1010

N

32.832,38

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.8. EXPEDIENTE TR-05.81-010-20

(Código exp. CODEX TR-2020-51-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGASP (105)

ÓRGANO XESTOR

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

2.8.1. Descrición
Transferencia de crédito, dende a aplicación 05.81.212A.180 á aplicación orzamentaria
05.81.212A.133.00 por importe de 1.200,00 euros, para nomina persoal laboral

2.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

105

Retribucións basicas

2016.00001

1010

10

05.81..212A.13300

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.200,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.200,00

0,00

2.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

105

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00001

1010

10

05.81..212A.180

2.9. EXPEDIENTE TR-06.80-003-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-56-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGE (102)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.9.1. Descrición
Transferencia de crédito con orixe no concepto 06.80.581A.180 "Fondo retributivo" e destino no subconcepto
100.00 "Altos cargos.Básicas" do capítulo I "Gastos de Persoal" do programa 581A do Instituto Galego de
Estatística, por un importe total de 1.271,88 € para facer fronte ás retribucións do persoal do mes de decembro.

2.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

102

Altos cargos.Básicas

2016.00001

1010

10

06.80..581A.10000
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.271,88

0,00
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2.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

102

Fondo retributivo

2016.00001

1010

10

06.80..581A.180

2.10. EXPEDIENTE TR-06.A1-001-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.271,88

0,00

(Código exp. CODEX TR-2020-10-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

CIXTEC (403)

ÓRGANO XESTOR

CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE

2.10.1. Descrición
Solicitude por parte do CIXTEC de transferencia de crédito desde a aplicación 06.A1.611A.180 á aplicación
06.A1.611A.130.02 por importe de 80,52 €. As mencionadas aplicación están incluídas no mesmo programa e
grupo de función.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
403

10

06.A1..611A.13002

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

COMPLEMENTOS PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00003

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

80,52

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

80,52

0,00

2.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

403

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL

2016.00003

1010

10

06.A1..611A.180

2.11. EXPEDIENTE TR-07-042-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-192-00100015)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)

2.11.1. Descrición
Transferencia de crédito entre distintos conceptos e programas do Capítulo I da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda por importe de sesenta e un mil euros (61.000,00 €).
O motivo é a necesidade de reaxustar algunhas aplicacións deficitarias con outra excedentaria para poder
pagar a nómina de decembro.

2.11.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

13

07.01..541A.13343

Complemento de carreira, laboral
indefinido

2016.00078

1010

N

3.000,00

0,00

001

13

07.02..541D.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00080

1010

N

2.000,00

0,00

2016.00080

1010

N

42.000,00

0,00

001

13

07.02..541D.13300

Laboral temporal indefinidoRetribucións básicas

001

13

07.03..541B.13000

Laboral fixo-Retribucións básicas

2016.00079

1010

N

12.000,00

0,00

2016.00079

1010

N

1.000,00

0,00

2016.00077

1010

N

1.000,00

0,00

001

13

07.03..541B.13100

Laboral temporal-Restribucións
básicas

001

13

07.04..521A.12000

Soldos subgrupo A1

2.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

07.03..541B.15000

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Produtividade de persoal non
estatutario

2016.00079

1010

61.000,00

0,00

2.12. EXPEDIENTE TR-07-043-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-194-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Patrimonio Natural (001.08.03)

2.12.1. Descrición
Transferencia de crédito na aplicación orzamentaria 07.03.541B dende o concepto 4701 aos conceptos 212 e
226.03 do orzamento de gastos da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, por importe de cento setenta e cinco
mil euros (175.000,00€) para cubrir expedientes de responsabilidade patrimonial polos danos causados polo
oso e xabaril na provincia de Lugo, así como déficits orzamentarios de gastos de reparación, mantemento e
conservación das infraestruturas e edificios da Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

07.03..541B.212

001

13

07.03..541B.22603

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00226

1010

N

25.000,00

0,00

2015.00226

1010

N

150.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Indemnizacións por danos de
especies cinexéticas

2014.00284

1010

175.000,00

0,00

Reparacions, mantemento e
conservación de edificios e outras
Gastos de funcionamento operativo
en conservación da natureza.

2.12.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

07.03..541B.4701

2.13. EXPEDIENTE TR-07-044-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-192-00100016)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)

2.13.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de mil catrocentos euros (1.400,00 €) ao programa 541E da aplicación de
transferencias correntes ao Instituto de Estudos do Territorio (IET) para poder realizar unha ampliación no
orzamento do IET que permita pagar a súa nómina de decembro.
A transferencia finánciase con crédito do capítulo I do programa 541B da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda.

2.13.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

07.04..541E.43004

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias ao Instituto de
Estudos do Territorio

2015.00208

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Produtividade de persoal non
estatutario

2016.00079

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.400,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.400,00

0,00

2.13.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

07.03..541B.15000

2.14. EXPEDIENTE TR-07.81-002-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-54-00100003)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

IET (111)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

2.14.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de trinta e un mil oitocentos cincuenta e sete euros (31.857,00€) entre
conceptos do capitulo I e II do programa 541E do orzamento de gastos do Instituto de Estudos do Territorio, co
obxecto de axustar o orzamento as necesidades de gasto real.

2.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
111

10

07.81..541E.10000

111

10

07.81..541E.13000

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Retribucions basicas. Altos cargos
y delegados
Retribucions basicas. Personal
laboral fijo

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00001

1010

2016.00001

1010

N

1.327,00

0,00

N

30.530,00

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.14.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

111

10

07.81..541E.12000

Retribucións básicas. Subgrupo A1

2016.00001

1010

N

14.153,00

0,00

111

10

07.81..541E.13300

Retribucións básicas. Laboral
indefinido

2016.00001

1010

N

10.685,00

0,00

111

10

07.81..541E.180

Fondo retributivo

2016.00001

1010

N

500,00

0,00

111

10

07.81..541E.22000

Ordinario non inventariable

2015.00001

1010

N

5.000,00

0,00

111

10

07.81..541E.22002

Material informatico non
inventariable

2015.00001

1010

N

491,14

0,00

111

10

07.81..541E.22606

Reunión, conferencias e cursos

2015.00001

1010

N

450,00

0,00

111

10

07.81..541E.230

Axudas de custo: manutención

2015.00001

1010

N

230,35

0,00

111

10

07.81..541E.231

Axudas de custo: locomoción

2015.00001

1010

N

347,51

0,00

2.15. EXPEDIENTE TR-09-063-20

(Código exp. CODEX TR-2020-203-00100018)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Formación e Colocación (001.11.05)

2.15.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de 2.300 euros do subconcepto 623.1 para o subconcepto 626.0
do programa 323A coa finalidade de adquiririr equipamento informático para os centros de formación para o
emprego.

2.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001

15

09.41..323A.6260

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Modernización dos centros de
formación para o emprego

2017.00015

3011

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Modernización dos centros de
formación para o emprego

2017.00015

3011

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.300,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.300,00

0,00

2.15.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.41..323A.6231

2.16. EXPEDIENTE TR-09-064-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-201-00100005)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Comercio e Consumo (001.06.03)

2.16.1. Descrición
Transferencia de Crédito por importe de 38.000,00 € entre conceptos orzamentarios do Capítulo IV do
programa 751A do estado de gastos da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, para contribuír nos gastos de mantemento da Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo.

2.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.30..751A.44307

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Fundacións feiras e exposicións
Lugo

2015.00265

1010

38.000,00

0,00

N

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.16.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Formación en materia de comercio

2015.00254

1010

38.000,00

0,00

15

09.30..751A.4800

2.17. EXPEDIENTE TR-09-065-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-199-00100029)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.06.01)

2.17.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 152.545,00 € entre conceptos dos capítulos I e IV de diversos
programas de gastos da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, para
dotar de crédito as tramsferencias internas ao Instituto Galego de Promoción Económica para facer fronte á
nómina de decembro de 2020

2.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.10..741A.43205

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN
ECONOMICA

2015.00282

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

152.545,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.17.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

15

09.10..731A.13301

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00105

1010

N

60.000,00

0,00

001

15

09.20..732A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00106

1010

N

32.545,00

0,00

001

15

09.30..751A.12001

SOLDOS SUBGRUPO A2

2016.00107

1010

N

60.000,00

0,00

2.18. EXPEDIENTE TR-09.80-005-20
ENTIDADE / CONSELLERIA

IGCC (107)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO

(Código exp. CODEX TR-2020-256-00100003)

GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

2.18.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 350 € entre subconceptos do orzamento de gastos do capítulo I do
Programa 613A do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para poder atender a insuficiencias
proxectadas na nómina de decembro
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2.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
107

10

09.80..613A.13002

107

10

09.80..613A.13316

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Complemento de perigosidade,
penosidade e toxicidade
Temporal indefinido. Prestacións
económicas por incapacidade

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00002

1010

N

50,00

0,00

2016.00002

1010

N

300,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

350,00

0,00

2.18.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

107

Laboral fixo. Retribucións básicas. 2016.00002

10

09.80..613A.13000

1010

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.19. EXPEDIENTE TR-09.A1-001-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-13-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGAPE (405)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.19.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 231.955 € entre conceptos dos Capítulos II a I no programa
741A do orzamento de gastos do Instituto Galego de Promoción Económica para solventar á
insuficiencia de crédito que impide a aplicación e pagamento da nómina de persoal do Instituto
correspondente ao mes de decembro.

2.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
405

10

09.A1..741A.13000

405

10

09.A1..741A.13001

405

10

09.A1..741A.13005

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Nómina IGAPE. Retribucións básicas
persoal laboral fixo e interino
Nómina IGAPE. Outras remuneracións
persoal laboral fixo e interino
Nómina IGAPE. Outras remuneracións
persoal laboral fixo e interino

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00025

1010

N

142.500,00

0,00

2016.00025

1010

N

17.000,00

0,00

2016.00025

1010

N

72.455,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.540,00

0,00

2.19.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

405

10

09.A1..741A.22200

Ordinario non inventariable.

2015.00016

1010

N

405

10

09.A1..741A.22602

Publicidade e propaganda

2015.00016

1010

N

5.415,00

0,00

405

10

09.A1..741A.22606

Reunións, conferencias e cursos.

2015.00016

1010

N

52.000,00

0,00

405

10

09.A1..741A.22699

Outros

2015.00016

1010

N

170.000,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.20. EXPEDIENTE TR-10-028-20

(Código exp. CODEX TR-2020-204-00100010)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.10.10)

2.20.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 79.676,81€ entre créditos do capítulo 2 do programa 423A, co fin de
facer fronte a unha serie de gastos e indemnizacións derivados do Covid

2.20.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

CANON

2020.00082

1013

79.676,81

0,00

14

10.10..423A.209

N

2.20.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

COMEDORES ESCOLARES

2015.00314

1010

79.676,81

0,00

14

10.10..423A.22107

2.21. EXPEDIENTE TR-10-029-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-279-00100011)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.21.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 7.496.745,80 euros, entre créditos do capítulo I, gastos de
persoal, co fin de adecuar o crédito existente en varias aplicacións orzamentarias como consecuencia da
distribución do crédito referente ao incremento retributivo aprobado para este exercicio, así como os créditos
afectados como consecuencia dos maiores gastos polo COVID-19 de xeito que se poida proceder a unha
correcta imputación da nómina e o seu pagamento polo que resta de exercicio.

2.21.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..421A.10000

Retribucións básicas

2016.00144

1010

N

2.945,38

0,00

001

14

10.30..421A.12107

Sexenios

2016.00144

1010

N

65.012,40

0,00

001

14

10.30..422A.13200

Retribucións básicas

2016.00145

1010

N

2.306.543,31

0,00

001

14

10.30..422D.13000

001

14

10.30..422E.12000

Retribucións básicas

2016.00146

1010

N

2.329.551,45

0,00

Soldos subgrupo A1

2016.00147

1010

N

964.482,84

0,00

001

14

10.30..422E.12107

Sexenios

2016.00147

1010

N

134.563,57

0,00

001

14

10.30..422G.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00148

1010

N

777.388,64

0,00

2020.00082

1013

N

548,19

0,00

2020.00082

1013

N

316,67

0,00

2016.00150

1010

N

915.393,35

0,00

001

14

10.30..422M.13116

001

14

10.30..422M.13117

001

14

10.30..423A.13000

Prestacións económicas por I.T. a
compensar
Prestacións por diferencias
retributivas en I.T. e maternidade
Retribucións básicas

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.21.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..421A.11000

Retribucións básicas

2016.00144

1010

N

53.287,90

0,00

001

14

10.30..421A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00144

1010

N

1.330.360,10

0,00

2016.00144

1010

N

161.966,00

0,00

001

14

10.30..421A.12020

Substitucións do persoal non
docente

001

14

10.30..421A.13000

Retribucións básicas

2016.00144

1010

N

152.588,90

0,00

001

14

10.30..421A.13100

Retribucións básicas

2016.00144

1010

N

32.784,96

0,00

001

14

10.30..421A.13300

Retribucións básicas

2016.00144

1010

N

34.172,02

0,00

001

14

10.30..421A.16204

Acción social

2016.00144

1010

N

5.349,00

0,00

001

14

10.30..421A.16205

Seguros

2016.00144

1010

N

113.241,00

0,00

001

14

10.30..421A.180

Incremento retributivo

2016.00144

1010

N

95.618,00

0,00

2016.00145

1010

N

29.328,03

0,00

2016.00145

1010

N

342.438,72

0,00

001

14

10.30..422A.12020

Substitucións do persoal non
docente

001

14

10.30..422A.12021

Substitucións do persoal docente
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..422A.13000

Retribucións básicas

2016.00145

1010

N

64.668,00

0,00

001

14

10.30..422A.13001

Outras retribucións

2016.00145

1010

N

11.257,00

0,00

001

14

10.30..422A.13005

Trienios

2016.00145

1010

N

6.630,00

0,00

001

14

10.30..422A.13008

IPC galego

2016.00145

1010

N

312,00

0,00

001

14

10.30..422A.16209

Outros

2016.00145

1010

N

93.636,49

0,00

001

14

10.30..422A.180

Incremento retributivo

2016.00145

1010

N

215.742,00

0,00

2016.00146

1010

N

38.776,94

0,00

Soldos subgrupo Agrupacións
profesioais
Plus perigosidade, penosidade e
toxicidade

001

14

10.30..422D.12004

001

14

10.30..422D.13002

2016.00146

1010

N

39.842,04

0,00

001

14

10.30..422D.13100

Retribucións básicas

2016.00146

1010

N

142.951,04

0,00

001

14

10.30..422D.16204

Acción social

2016.00146

1010

N

28.304,80

0,00

001

14

10.30..422D.180

Incremento retributivo

2016.00146

1010

N

576.350,00

0,00

001

14

10.30..422E.180

Incremento retributivo

2016.00147

1010

N

71.843,00

0,00

001

14

10.30..422G.12107

Sexenios

2016.00148

1010

N

1.152,64

0,00

001

14

10.30..422G.180

Incremento retributivo

2016.00148

1010

N

27.269,00

0,00

2016.00149

1010

N

386.658,78

0,00

001

14

10.30..422M.12020

Substitucións do persoal non
docente

001

14

10.30..422M.12021

Substitucións do persoal

2016.00149

1010

N

3.217,33

0,00

001

14

10.30..422M.12107

Sexenios

2016.00149

1010

N

77.223,54

0,00

001

14

10.30..422M.13000

Retribucións básicas

2016.00149

1010

N

101.645,12

0,00

2016.00149

1010

N

167,76

0,00

2016.00149

1010

N

37.464,69

0,00

2020.00082

1013

N

864,86

0,00

docente

001

14

10.30..422M.13002

Plus perigosidade, penosidade e
toxicidade

001

14

10.30..422M.13100

Retribucións básicas

001

14

10.30..422M.13124

Acumulación de Tarefas de
Laboral

001

14

10.30..422M.13200

Retribucións básicas

2016.00149

1010

N

107.240,32

0,00

001

14

10.30..422M.16204

Acción social

2016.00149

1010

N

95.041,13

0,00

001

14

10.30..422M.16209

Outros

2016.00149

1010

N

100.000,00

0,00

001

14

10.30..422M.180

Incremento retributivo

2016.00149

1010

N

1.383.464,00

0,00

001

14

10.30..423A.13100

Retribucións básicas

2016.00150

1010

N

513.919,37

0,00

001

14

10.30..423A.16204

Acción social

2016.00150

1010

N

76.945,81

0,00

001

14

10.30..423A.180

Incremento retributivo

2016.00150

1010

N

353.326,00

0,00

001

14

10.30..423B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00151

1010

N

464.221,34

0,00

001

14

10.30..423B.12107

Sexenios

2016.00151

1010

N

95.195,17

0,00

001

14

10.30..423B.180

Incremento retributivo

2016.00151

1010

N

30.281,00

0,00

Persoal

2.22. EXPEDIENTE TR-10-030-20

(Código exp. CODEX TR-2020-278-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.22.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por un importe de 8.043,98 euros, dende o capítulo I do programa 422M ao
capítulo VI do programa 423A do orzamento de gastos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
para o ano 2020, co fin de facer fronte ao cofinanciamento derivado do convenio co Milli Egitim Bakanligi Yenilik
ve Egitim Teknolojileri Genel Müdürlügü (Ministerio de Educación de la República de Turquía) que recibiu una
axuda da Comisión Europea no marco ERASMUS+.

2.22.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Erasmus +

2020.00117

1020

14

10.20..423A.6407

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.043,98

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.043,98

0,00

2.22.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Soldos Subgrupo A1

2016.00149

1010

14

10.30..422M.12000

2.23. EXPEDIENTE TR-10-031-20

(Código exp. CODEX TR-2020-278-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.23.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por un importe de 11.025,00 euros, dende o capítulo I do programa 422M ao
capítulo VI do programa 423A do orzamento de gastos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
para o ano 2020, co fin de facer fronte ao cofinanciamento derivado do convenio coa Dublin City University que
recibiu una axuda da Comisión Europea no marco ERASMUS+.

2.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

ERASMUS+

2020.00118

1020

11.025,00

0,00

14

10.20..423A.6407

N

2.23.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Soldos subgrupo A1

2016.00149

1010

11.025,00

0,00

14

10.30..422M.12000

2.24. EXPEDIENTE TR-10-032-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-279-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

2.24.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Transferencia de Crédito por importe de 4.733.395 euros que afecta a créditos dos capítulos II, IV e VI, dos
programas 422A, 422D, 422E, 422G, 422M e 423A da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, co fin
de incrementar as dotacións de gastos de funcionamento dos centros educativos de titularidade da consellería,
de xeito que poidan facer fronte aos gastos derivados da súa necesaria adaptación ás novas medidas
preventivas derivadas das esixencias sanitarias establecidas nos protocolos fixados para todo o Estado, como
consecuencia da Pandemia da COVID-19.

2.24.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.30..422A.229

001

14

10.30..422D.229

001

14

10.30..422E.229

DESCRICIÓN APLICACIÓN
GTOS FUNCTO CENTROS NON
UNIVERSITARIOS DE EDUCACION
GTOS FUNCTO CENTROS NON
UNIVERSITARIOS DE EDUCACION
GTOS FUNCTO CENTROS NON
UNIVERSITARIOS DE ENSINANZAS

PROXECTO

MOD. ELX.

2020.00082

1013

2020.00082
2020.00082
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

1.400.000,00

0,00

1013

N

200.000,00

0,00

1013

N

300.000,00

0,00

Informe para o Parlamento

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

10.30..422G.229

GTOS FCTO ESCOLAS DE IDIOMAS

2020.00082

1013

10.30..422M.229

GTOS FUNCTO CENTROS NON
UNIVERSITARIOS DE SECUNDARIA E

2020.00082

1013

PROXECTO

001

14
14

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

200.000,00

0,00

N

2.633.395,00

0,00

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2000.07401

1010

N

13.674,00

0,00

2001.07401

1010

N

1.256.478,00

0,00

2013.00445

1010

N

19.100,00

0,00

2001.07402

1010

N

115.744,00

0,00

2001.07410

1010

N

62.479,00

0,00

2016.00354

1010

N

3.265.920,00

0,00

2.24.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.30..422A.4820

001

14

10.30..422A.4821

001

14

10.30..422A.4823

001

14

10.30..422D.4820

001

14

10.30..422M.4821

001

14

10.30..423A.6280

DESCRICIÓN APLICACIÓN
SUBVENCION GRATUIDADE CENTROS
EDUCACION INFANTIL
SUBVENCION GRATUIDADE CENTROS
ENSINO PRIMARIA E ESO
AXUDAS A CENTROS CONCERTADOS PARA
ALUMNADO CON NEE
SUBVENCION A CENTROS DE ENSINO DE
EDUCACION ESPECIAL
CENTROS DOCENTES NON ESTATAIS
FORMACION PROFESIONAL
FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.25. EXPEDIENTE TR-10-033-20

(Código exp. CODEX TR-2020-279-00100013)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

2.25.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 41.792,50 euros, entre aplicacións orzamentarias do
capítulo I da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, co fin de facer fronte ao
cofinanciamento derivado dos convenios coa DUBLIN Cuty University e co Milli Egitim Bakanligi Yenilik ve
Egitim Teknolojileri Genel Müdürlügü (Ministerio de Educación de la República de Turquía) polas axudas
recibidas da comisión europea no marco ERASMUS.

2.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Soldos Subgrupo A1

2016.00149

1010

41.792,50

0,00

14

10.30..422M.12000

N

2.25.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Soldos Subgrupo A2

2016.00145

1010

41.792,50

0,00

14

10.30..422A.12001

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.26. EXPEDIENTE TR-11-030-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-284-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura e Turismo (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.11.10)

2.26.1. Descrición
Transferencia de crédito, polo importe de 14.059,98 €, entre distintos conceptos do capítulo I da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade para facer fronte ao pago de gratificacións extraordinarias.

2.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Gratificacións

2016.00152

1010

14.059,98

0,00

17

11.10..431A.151
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2.26.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Retribucións básicas. Laboral fixo

2016.00152

1010

14.059,98

0,00

17

11.10..431A.13000

2.27. EXPEDIENTE TR-11-031-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-284-00100014)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura e Turismo (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.11.10)

2.27.1. Descrición
Transferencia de crédito, polo importe de 1.500 €, entre conceptos do capítulo I da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade para facer fronte ao pago da nómina do mes de decembro.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.27.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Retribucións básicas. Trienios

2016.00152

1010

17

11.10..431A.12005

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.500,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.500,00

0,00

2.27.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Laboral fixo. Retribucións básicas

2016.00152

1010

17

11.10..431A.13000

2.28. EXPEDIENTE TR-11-032-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-275-00100014)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Cultura (001.10.40)

2.28.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe 32.300,00 € entre conceptos do capítulo VI da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade para a adquisición de mobiliario e utensilios.

2.28.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11.10..431A.6251

Adquisicións

2015.00317

1010

N

30.000,00

0,00

11.20..432B.6252

Adquisición do centro Galego de
Arte Contemporáneo

2015.00414

1010

N

2.300,00

0,00

001

17
17

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.28.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Reparacións edificio CGAC

2015.00414

1010

32.300,00

0,00

17

11.20..432B.6322

2.29. EXPEDIENTE TR-11-033-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-284-00100015)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura e Turismo (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.11.10)
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2.29.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 30.000 € entre conceptos do capítulo VI da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade para a adquisición de mobiliario e utensilios.

2.29.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Adquisicións

2015.00317

1010

30.000,00

0,00

17

11.10..431A.6251

N

2.29.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Reparacións edificio CGAC

2015.00414

1010

30.000,00

0,00

17

11.20..432B.6322

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.30. EXPEDIENTE TR-11.A2-006-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-1-00100011)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ATURGA (306)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

2.30.1. Descrición
A presente modificación ten por finalidade transferir CATROCENTOS NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS
VINTETRES EUROS CON CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS DE EURO (498.823,53€) dende a aplicación
11.A2.761A.640.0, proxecto 2015 00012, con destino á aplicación 11.A2.761A.831.07, proxecto 2016 00009, co
fin de atender ós compromisos adquiridos pola Axencia de Turismo de Galicia coa Sociedade Estación de
Inverno Manzaneda, S.A., da que é a principal accionista, para a concertación dun préstamo participativo.

2.30.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

306

Préstamos a longo prazo

2016.00009

1010

10

11.A2..761A.83107

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

498.823,53

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

498.823,53

0,00

2.30.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

306

Promoción e difusión do turismo

2015.00012

1010

10

11.A2..761A.6400

2.31. EXPEDIENTE TR-12-034-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00100029)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.31.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo II ao capítulo VI, do programa 413A ao programa 411A, do
orzamento de gastos da Consellería de Sanidade para 2020, con destino a mobiliario e utensilios, por importe
de 2.607,55 €. A transferencia ten por finalidade dotar crédito na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade para a adquisición de elementos de protección que teñen por obxecto adaptar as dependencias da
Xefatura Territorial de Pontevedra para que cumpran as medidas de protección fronte ao COVID-19.

2.31.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Adquisicións

2020.00082

1013

18

12.01..411A.6250

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.607,55

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.607,55

0,00

2.31.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Limpeza e aseo

2015.00464

1010

18

12.01..413A.22700

2.32. EXPEDIENTE TR-12-035-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00100031)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.32.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulos 4 e 7, programa 411A, do orzamento de gastos
da Consellería de Sanidade para 2020, con destino a familias e institucións sen fins de lucro. Esta transferencia
ten por finalidade dotar crédito na aplicación orzamentaria 730.07 como consecuencia dos maiores ingresos do
Estado para o financiamento de programas de interese xeral con cargo á asignación tributaria do IRPF para fins
de carácter socio sanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto
que a pandemia covid 19 ten na saúde mental.

2.32.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.73007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2018.00045

3010

47.657,02

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2018.00045

3010

47.657,02

0,00

N

2.32.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

2.33. EXPEDIENTE TR-12-036-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00100030)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

2.33.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Transferencias de crédito entre conceptos do capítulo 1 programas 411A e 413A do estado de gasto
do orzamento da Consellería de Sanidade para o exercicio 2020 por importe total de 623.500,00 €. Esta
transferencia ten por finalidade o financiamento do capítulo 1 para poder levar a cabo o aboamento da
nómina do mes de decembro do persoal da Consellería de Sanidade

2.33.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

18

12.01..411A.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00160

1010

N

500,00

0,00

001

18

12.01..411A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00160

1010

N

180.000,00

0,00

001

18

12.01..413A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

001

18

12.02..411A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00161

1010

N

25.000,00

0,00

2016.00160

1010

N

18.000,00

0,00

001

18

12.02..413A.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

2016.00161

1010

N

250.000,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00161

1010

18

12.02..413A.13300

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

150.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.33.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

18

12.01..411A.180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00160

1010

N

97.711,53

0,00

001

18

12.01..413A.180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00161

1010

N

206.066,66

0,00

001

18

12.02..411A.180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00160

1010

N

24.978,36

0,00

001

18

12.02..413A.180

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00161

1010

N

294.743,45

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.34. EXPEDIENTE TR-12-037-20

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00100032)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

2.34.1. Descrición
Transferencias de crédito entre conceptos do capítulo 1 programas 411A e 413A do estado de gasto
do orzamento da Consellería de Sanidade para o exercicio 2020 por importe total de 11.000,00 €. Esta
transferencia ten por finalidade o financiamento do capítulo 1 para poder levar a cabo o aboamento da
nómina do mes de decembro do persoal laboral indefinido da Consellería de Sanidade

2.34.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

18

12.01..411A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00160

1010

001

18

12.02..411A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00160

1010

N

5.000,00

0,00

N

6.000,00

0,00

2.34.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00161

1010

11.000,00

0,00

18

12.02..413A.180

2.35. EXPEDIENTE TR-12-038-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00100033)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.35.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende os capítulos 6 e 2 ao capítulo 4, programas 413A a 411A, do
orzamento de gastos da Consellería de Sanidade para 2020, con destino a transferencias correntes ao Servizo
Galego de Saúde, por importe de 432.862,63 €. A transferencia ten por finalidade incrementar o financiamento
dos gastos correntes do Servizo Galego de Saúde, coa finalidade de incrementar o crédito no organismo para
atender ao aboamento dos xuros ocasionados polo pagamento tardío do principal a diversos provedores.

2.35.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2015.00442

1010
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

432.862,63

0,00
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2.35.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

18

12.02..413A.204

Material de transporte

2020.00045

1010

001

18

12.02..413A.6401

2014.00466

1010

001

18

12.02..413A.64011

2013.00483

001

18

12.02..413A.6405

Programas poboacionais de cribado

001

18

12.02..413A.6407

Epidemioloxía

Promoción de estilos de vida
saudable
Programas de coordinación servizos
inspección

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

51.441,00

0,00

N

177.955,22

0,00

1010

N

6.769,12

0,00

2002.11809

1010

N

141.198,23

0,00

2013.00464

1010

N

55.499,06

0,00

2.36. EXPEDIENTE TR-12.80-038-20

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100035)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.36.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende os capítulos II e IV ao capítulo IV, programas 412A e 412B, do estado
de gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 195.984,00 €, con
destino a transferencias correntes. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no capítulo IV para o
financiamento da Fundación Medicina Xenómica e para o artigo 48 (familias e institucións sen fins de lucro)
para o pagamento de próteses polo incremento da actividade prevista no centro de xestión 1505-Área Sanitaria
de Ferrol.

2.36.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.44314

F.P. Medicina Xenómica

2016.00012

1010

N

132.089,00

0,00

103

50

15.05..412A.4807

Vehículos para inválidos

2014.00049

1010

N

63.895,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.36.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.05..412A.206

Equipamentos para procesos
información

2014.00042

1010

N

71.000,00

0,00

103

50

15.05..412A.22606

Reunións, conferencias e cursos

2014.00042

1010

N

25.443,00

0,00

103

50

15.05..412A.22706

Estudos e traballos técnicos

2014.00042

1010

N

484,00

0,00

103

50

15.05..412A.4440

Convenios con Universidades

2014.00005

1010

N

31.322,00

0,00

103

50

15.05..412B.202

Edificios e outras construccións

2014.00041

1010

N

1.572,00

0,00

103

50

15.05..412B.205

Mobiliario e utensilios

2014.00041

1010

N

9.163,00

0,00

103

50

15.05..412B.213

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00041

1010

N

18.000,00

0,00

103

50

15.05..412B.214

Material de transporte

2014.00041

1010

N

1.000,00

0,00

103

50

15.05..412B.215

Mobiliario e utensilios

2014.00041

1010

N

26.000,00

0,00

103

50

15.05..412B.216

Equipamentos procesos información

2014.00041

1010

N

12.000,00

0,00

2.37. EXPEDIENTE TR-12.80-039-20

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100038)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.37.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulos 4 e 7, programa 413A, do estado de gastos do
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orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 47.657,02 € con destino a familias e
institucións sen fins de lucro. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito na aplicación orzamentaria
781.30 para fins de carácter socio sanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a
minimizar o impacto que a pandemia covid 19 ten na saúde mental, como consecuencia dos maiores ingresos
do Estado para o financiamento de programas de interese xeral con cargo á asignación tributaria do IRPF.

2.37.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Programas de interese social. IRPF

2018.00005

3010

47.657,02

0,00

50

50.01..413A.78130

N

2.37.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Programas de interese social. IRPF

2018.00005

3010

47.657,02

0,00

50

50.01..413A.48130

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.38. EXPEDIENTE TR-12.80-040-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100036)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.38.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulos 2 e 4, programas 411A e 412A, do estado de
gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 131.729,25 €, con destino a
sociedades públicas e outros entes públicos. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito na aplicación
443.14 “Fundación Galega de Medicina Xenómica”, programa 412A do orzamento do centro 1501-Xerencia de
Xestión Integrada de A Coruña e Cee, para dispor do crédito necesario para atender os maiores gastos do
contrato programa entre o Sergas e dita Fundación.

2.38.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

F.P. Medicina Xenómica

2016.00012

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

50

15.01..412A.44314

IMPORTE

CONSOLIDABLE

131.729,25

0,00

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

2.38.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..411A.22001

Prensa, revistas, libros e outras
publicacións

2014.00043

1010

N

49.778,03

0,00

103

50

50.01..411A.22613

Gastos funcionamento de tribunais

2014.00043

1010

N

53.883,74

0,00

103

50

50.01..412A.209

Cánons

2014.00055

1010

N

28.067,48

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.39. EXPEDIENTE TR-12.80-041-20

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100040)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.39.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo 2, programas 412B e 412A, do estado de gastos
do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 309.000,00 €, con destino a gastos
en bens correntes e de servizos. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no artigo 25 do programa
412A do orzamento do centro 3201, Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, para dispor do crédito
necesario para o pagamento de servizos de asistencia sanitaria prestada con medios alleos, tales como a
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realización de probas diagnósticas ou transporte sanitario.

2.39.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

32.01..412A.25403

Concertos para resonancias
magnéticas

2014.00042

1010

N

248.585,00

0,00

103

50

32.01..412A.25501

Servizos concertados ambulancias

2014.00042

1010

N

60.415,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Outros servizos de asistencia
sanitaria

2014.00047

1010

309.000,00

0,00

2.39.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412B.25802

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.40. EXPEDIENTE TR-12.80-042-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100039)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.40.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo II ao capítulo III, do programa 411A ao programa 412A, do
estado de gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 2.730.521,52 €,
con destino a xuros de demora. Son xerados como consecuencia de sentenzas xudiciais que condenan a este
organismo ao aboamento dos xuros ocasionados polo pagamento tardío do principal a diversos provedores.

2.40.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Xuros de demora

2014.00076

1010

50

50.01..412A.352

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.730.521,52

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.40.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

50

50.01..411A.214

Material de transporte

2014.00043

1010

N

9.000,00

0,00

103

50

50.01..411A.22101

Auga

2014.00043

1010

N

1.551,27

0,00

103

50

50.01..411A.22102

Gas

2014.00043

1010

N

267,66

0,00

103

50

50.01..411A.22103

Combustibles

2014.00043

1010

N

10.603,00

0,00

103

50

50.01..411A.22104

Vestiario

2014.00043

1010

N

1.528,00

0,00

103

50

50.01..411A.22199

Outras subministracións

2014.00043

1010

N

2.410.340,47

0,00

103

50

50.01..411A.22200

Telefónicas

2014.00043

1010

N

31.569,49

0,00

103

50

50.01..411A.22201

Postais

2014.00043

1010

N

40.837,19

0,00

103

50

50.01..411A.22202

Telegráficas

2014.00043

1010

N

1.300,00

0,00

103

50

50.01..411A.223

Transportes

2014.00043

1010

N

36.803,79

0,00

103

50

50.01..411A.224

Primas de seguros

2014.00043

1010

N

31.564,00

0,00

103

50

50.01..411A.225

Tributos

2014.00043

1010

N

33.231,10

0,00

103

50

50.01..411A.22603

Xurídicos, contenciosos

2014.00043

1010

N

22.160,00

0,00

103

50

50.01..411A.22699

Outros

2014.00043

1010

N

50.597,59

0,00

103

50

50.01..411A.22700

Limpeza e aseo

2014.00043

1010

N

8.831,64

0,00

103

50

50.01..411A.22799

Outros

2014.00043

1010

N

21.345,96

0,00

103

50

50.01..411A.230

Axudas de custo

2014.00043

1010

N

18.990,36

0,00
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2.41. EXPEDIENTE TR-12.80-043-20

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100037)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.41.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo 1, programa 411A do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020 por importe de 60.000 € con destino a gastos de
persoal. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no artigo 13 do programa 411A do orzamento do
centro de xestión 5001 servizos centrais do Servizo Galego de Saúde para dispor do crédito necesario para o
aboamento das retribucións de persoal da nómina do mes de decembro.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.41.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

50.01..411A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00011

1010

N

35.000,00

0,00

103

50

50.01..411A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00011

1010

N

5.000,00

0,00

103

50

50.01..411A.13400

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00011

1010

N

20.000,00

0,00

2.41.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

INCREMENTO RETRIBUTIVO PERSOAL SPA

2016.00011

1010

60.000,00

0,00

50

50.01..411A.180

2.42. EXPEDIENTE TR-12.80-045-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100042)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.42.1. Descrición
RANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulos 2 e 4, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 100.000,00 €, con destino a
sociedades públicas e outros entes públicos.
Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito na aplicación 443.14 “Fundación Galega de Medicina
Xenómica”, programa 412A do orzamento do centro 3601-Área Sanitaria de Vigo, para dispor do crédito
necesario para atender os maiores gastos do contrato programa entre o Sergas e dita Fundación.

2.42.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

103

50

36.01..412A.44314

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE
MEDICINA XENÓMICA

2016.00012

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

2.42.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

36.01..412A.213

2.43. EXPEDIENTE TR-12.80-046-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100043)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
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2.43.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos dos capítulos 2 e 1, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe total de 8.826,00 €, con destino a
“produtividade factor variable. Programas Especiais”. Esta transferencia ten por finalidade dotar crédito no
capítulo 1 do orzamento do centro 1505-Área Sanitaria de Ferrol, como consecuencia do establecido no
concerto subscrito con data 31 de marzo de 2016 entre o Servizo Galego de Saúde e o Hospital Juan Cardona
para a prestación de servizos de asistencia sanitaria de profesionais do Servizo Galego de Saúde que prestan
asistencia no Hospital Juan Cardona a pacientes beneficiarios da seguridade social protexidos polo Servizo
Galego de Saúde, durante o terceiro trimestre do ano 2020.

2.43.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.05..412A.15304

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Produtividade F.V. Programas
especiais

2016.00014

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.826,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.826,00

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.43.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

50

15.05..412A.25203

2.44. EXPEDIENTE TR-12.80-048-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00100044)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

2.44.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo I, programas 412A, 412B, 414A e 411A do
estado de gastos do orzamento do Servizo galego de Saúde para o exercicio 2020, por importe de
25.395.293,20 €, para o pago das nóminas do mes de decembro do persoal, das Áreas Sanitarias de
Pontevedra e O Salnés; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e
Ferrol.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.44.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.13000

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

2.768,45

0,00

103

50

15.05..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

168.587,30

0,00

103

50

15.05..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1010

N

644,38

0,00

103

50

15.05..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

2016.00014

1010

N

128.946,13

0,00

103

50

15.05..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1010

N

1.603.033,17

0,00

103

50

15.05..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

381.890,17

0,00

2016.00015

1010

N

85.125,56

0,00

103

50

15.05..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

15.05..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1010

N

208.200,46

0,00

103

50

27.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

N

4.652.176,89

0,00

103

50

27.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

2.235.333,31

0,00

2016.00014

1010

N

265.349,97

0,00

103

50

27.01..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

27.01..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1010

N

4.089.629,27

0,00

103

50

27.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

564.330,10

0,00

2016.00015

1010

N

131.830,33

0,00

2016.00016

1010

N

469.885,08

0,00

103

50

27.01..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

27.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

32.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

1.912.897,41

0,00

103

50

32.01..412A.13300

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

416,20

0,00

2016.00014

1010

N

319.530,53

0,00

103

50

32.01..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

32.01..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1010

N

2.394.708,74

0,00

103

50

32.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

424.239,86

0,00

2016.00015

1010

N

108.081,54

0,00

103

50

32.01..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

32.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1010

N

389.806,45

0,00

103

50

36.03..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

N

2.699.255,39

0,00

103

50

36.03..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

1.524.279,05

0,00

103

50

36.03..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

254.840,69

0,00

2016.00015

1010

N

99.097,21

0,00

2016.00016

1010

N

280.409,56

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

426.597,89

0,00

103

50

36.03..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

36.03..414A.12000

Soldos subgrupo A1

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.44.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.01..412A.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00014

1010

N

103

50

15.01..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

7.572,06

0,00

103

50

15.01..412A.4440

Convenio con Universidades

2014.00005

1010

N

155.666,34

0,00

2016.00015

1010

N

158.004,32

0,00

103

50

15.01..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

103

50

15.01..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

296,52

0,00

103

50

15.05..412A.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00014

1010

N

432.943,29

0,00

103

50

15.05..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

2.203,29

0,00

103

50

15.05..412A.4440

Convenio con Universidades

2014.00005

1010

N

23.555,81

0,00

2016.00015

1010

N

203.952,45

0,00

103

50

15.05..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

103

50

15.05..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

824,61

0,00

103

50

15.71..412A.13001

Outras remuneracións

2016.00014

1010

N

102.000,00

0,00

103

50

15.71..412A.13005

Trienios

2016.00014

1010

N

229.092,20

0,00

2016.00014

1010

N

12.227,65

0,00

103

50

15.71..412A.15000

Produtividade de persoal non
estatutario

103

50

15.71..412A.15120

Gratificacións persoal emérito

2016.00014

1010

N

1.650,00

0,00

103

50

15.71..412A.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00014

1010

N

1.732.220,76

0,00

103

50

15.71..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

634,06

0,00

103

50

15.71..412A.4440

Convenio con Universidades

2014.00005

1010

N

618.851,00

0,00

103

50

15.71..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00015

1010

N

517.767,98

0,00

103

50

15.71..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

734,43

0,00

103

50

27.01..412A.13001

Outras remuneracións

2016.00014

1010

N

20.458,56

0,00

103

50

27.01..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1010

N

6.245,56

0,00

2016.00014

1010

N

76.625,17

0,00

2016.00014

1010

N

1.995.550,25

0,00

Produtividade de persoal non
estatutario
Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

103

50

27.01..412A.15000

103

50

27.01..412A.15200

103

50

27.01..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

5.930,98

0,00

103

50

27.01..412B.13000

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

10.130,00

0,00

103

50

27.01..412B.13001

Outras remuneracións

2016.00015

1010

N

1.132,37

0,00

103

50

27.01..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00015

1010

N

515.167,18

0,00

103

50

27.01..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

1.138,20

0,00

103

50

32.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

N

595.293,92

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

32.01..412A.13001

Outras remuneracións

2016.00014

1010

N

97.000,00

0,00

103

50

32.01..412A.13005

Trienios

2016.00014

1010

N

81.945,35

0,00

103

50

32.01..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1010

N

35.799,51

0,00

2016.00014

1010

N

15.312,84

0,00

2016.00014

1010

N

1.630.548,00

0,00

Produtividade de persoal non
estatutario
Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

103

50

32.01..412A.15000

103

50

32.01..412A.15200

103

50

32.01..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

6.026,41

0,00

103

50

32.01..412B.13000

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

649,00

0,00

103

50

32.01..412B.13001

Outras remuneracións

2016.00015

1010

N

879,00

0,00

103

50

32.01..412B.13008

IPC galego

2016.00015

1010

N

2,00

0,00

103

50

32.01..412B.13300

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

15.202,00

0,00

103

50

32.01..412B.13301

Outras remuneracións

2016.00015

1010

N

1.977,00

0,00

103

50

32.01..412B.13308

IPC galego

2016.00015

1010

N

75,00

0,00

103

50

32.01..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00015

1010

N

673.949,00

0,00

103

50

32.01..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

1.020,00

0,00

103

50

36.01..412A.13000

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

142.355,00

0,00

103

50

36.01..412A.13001

Outras remuneracións

2016.00014

1010

N

25.765,00

0,00

103

50

36.01..412A.13005

Trienios

2016.00014

1010

N

7.955,68

0,00

103

50

36.01..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1010

N

19.700,00

0,00

103

50

36.01..412A.14001

Substitución outro persoal

2016.00014

1010

N

2.270,24

0,00

103

50

36.01..412A.15000

Produtividade de persoal non
estatutario

2016.00014

1010

N

55.822,55

0,00

103

50

36.01..412A.15120

Gratificacións persoal emérito

2016.00014

1010

N

150,00

0,00

2016.00014

1010

N

1.979.578,18

0,00

103

50

36.01..412A.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

103

50

36.01..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

3.172,26

0,00

103

50

36.01..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00015

1010

N

708.288,25

0,00

103

50

36.01..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

987,90

0,00

103

50

36.03..412A.13001

Outras remuneracións

2016.00014

1010

N

42.700,00

0,00

103

50

36.03..412A.13005

Trienios

2016.00014

1010

N

44.737,34

0,00

103

50

36.03..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1010

N

57.500,00

0,00

103

50

36.03..412A.14001

Substitución outro persoal

2016.00014

1010

N

5.052,12

0,00

2016.00014

1010

N

195.672,70

0,00

2016.00014

1010

N

974.074,04

0,00

Produtividade de persoal non
estatutario
Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.
Produtividade factor variable.
Programas especiais

103

50

36.03..412A.15000

103

50

36.03..412A.15200

103

50

36.03..412A.15304

2016.00014

1010

N

77.502,69

0,00

103

50

36.03..412A.16204

Acción social

2016.00014

1010

N

7.140,02

0,00

103

50

36.03..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1010

N

395.752,77

0,00

2016.00015

1010

N

151.102,54

0,00

103

50

36.03..412B.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

103

50

36.03..412B.16204

Acción social

2016.00015

1010

N

1.020,00

0,00

103

50

50.01..411A.10001

Outras remuneracións

2016.00011

1010

N

4.882,72

0,00

103

50

50.01..411A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00011

1010

N

528.773,32

0,00

103

50

50.01..411A.12101

Complemento específico

2016.00011

1010

N

52.926,08

0,00

103

50

50.01..411A.13000

Retribucións básicas

2016.00011

1010

N

4.975,86

0,00

103

50

50.01..411A.13300

Retribucións básicas

2016.00011

1010

N

8.783,37

0,00

103

50

50.01..411A.13400

Retribucións básicas

2016.00011

1010

N

3.690,46

0,00

103

50

50.01..411A.180

Incremento retributivo persoal

2016.00011

1010

N

136.623,00

0,00

103

50

50.01..412A.12102

Outros complementos

2016.00014

1010

N

1.549.767,15

0,00

103

50

50.01..412A.15120

Gratificacións persoal emérito

2016.00014

1010

N

81.901,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

50.01..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais

2016.00014

1010

N

489.398,00

0,00

103

50

50.01..412B.12102

Outros complementos

2016.00015

1010

N

7.024.662,00

0,00

50.01..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais

2016.00015

1010

N

195.759,00

0,00

103

50

2.45. EXPEDIENTE TR-12.A2-003-20

(Código exp. CODEX TR-2020-128-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGASOT (309)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

2.45.1. Descrición
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO desde a aplicación 12A2/130.01, á 12A2/131.00 programa 412A do estado de
gastos do orzamento da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), por importe de 75.000,00 €,
con destino ao pago de retribucións básicas de persoal eventual e productividade persoal factor fixo.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.45.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
309

10

12.A2..412A.13100

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL
EVENTUAL

2020.00001

1013

75.000,00

0,00

2.45.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

309

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00005

1010

75.000,00

0,00

10

12.A2..412A.13001

2.46. EXPEDIENTE TR-13-053-20

(Código exp. CODEX TR-2020-214-00100027)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

2.46.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política
Social por importe de 346.670,79€, para atender a contratación de persoal por acumulación de tarefas en varios
centros da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade con motivo da crise ocasionada polo
COVID-19.

2.46.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.13124

001

21

13.04..312E.13124

DESCRICIÓN APLICACIÓN
ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2020.00069

1013

N

287.153,23

0,00

2020.00069

1013

N

59.517,56

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

N

88.954,58

0,00

1010

N

257.716,21

0,00

2.46.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.2282

001

21

13.04..312E.22765

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Funcionamento centros públicos para
2006.00435
persoas con discapacidade
Servizo Galego de Apoio á
2009.00250
Mobilidade Persoal

2.47. EXPEDIENTE TR-13-054-20

(Código exp. CODEX TR-2020-216-00100010)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

2.47.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de 4.400,00 euros dende o concepto orzamento 180 ao
subconcepto 120.25 dentro do programa 313C e do proxecto 2016/00167, con cambio de modalidade de
financiamento para atender as necesidades detectadas en materia de nómina do persoal.

2.47.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..313C.12025

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PERSOAL INTERINO. EXECUCIÓN
PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE

2016.00167

1020

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.400,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.47.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

21

13.03..313C.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00167

1010

N

4.096,00

0,00

001

21

13.03..313C.180

FONDO RETRIBUTIVO

2019.00042

1010

N

304,00

0,00

2.48. EXPEDIENTE TR-13-055-20

(Código exp. CODEX TR-2020-214-00100030)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

2.48.1. Descrición
Transferencia de crédito entre varios subconceptos do estado de gastos do orzamento do Capítulo I da
Consellería de Política Social por importe de 96.191,87 euros, co obxecto de dotar as deficiencias de crédito
nunha aplicación da consellería.

2.48.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2020.00071

3010

96.191,87

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2020.00071

3010

N

8.892,19

0,00

2020.00071

3010

N

56.533,02

0,00

2020.00071

3010

N

30.766,66

0,00

21

13.04..312D.13100

N

2.48.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.01..311A.12024

001

21

13.04..312D.13124

001

21

13.04..312E.13124

DESCRICIÓN APLICACIÓN
ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO
ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

2.49. EXPEDIENTE TR-13-056-20

(Código exp. CODEX TR-2020-214-00100031)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

2.49.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do capítulo I do orzamento da Consellería
de Política Social, por un importe de 2.255.617,17 €, co obxecto de dotar de crédito o orzamento de capítulo I
para aboar a nómina de decembro naquelas aplicacións cuxo déficit é posible atender cos fondos propios da
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consellería.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.49.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

13.01..311A.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

65,24

0,00

001

21

13.01..311A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

40.092,90

0,00

001

21

13.02..312B.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

001

21

13.02..312B.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010

N

744,27

0,00

2016.00176

1010

N

143.016,48

0,00

001

21

13.03..311A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

15.042,86

0,00

001

21

13.03..311A.16204

ACCIÓN SOCIAL

2016.00175

1010

N

2.518,26

0,00

001
001

21

13.04..311A.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

9.634,33

0,00

21

13.04..311A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00175

1010

N

314.379,72

0,00

001

21

13.04..311A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

24.777,78

0,00

001

21

13.04..311A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

9.097,09

0,00

001

21

13.04..312D.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00180

1010

N

593.662,30

0,00

001

21

13.04..312D.12020

2016.00180

1010

N

280,58

0,00

001

21

13.04..312D.12024

2016.00180

1010

N

17.264,71

0,00

001

21

13.04..312D.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

3.640,95

0,00

001

21

13.04..312D.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1013

N

210.427,81

0,00

001

21

13.04..312D.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

688.111,90

0,00

001

21

13.04..312E.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00177

1010

N

40.086,64

0,00

001

21

13.04..312E.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

5.406,99

0,00

001

21

13.04..312E.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

25.664,42

0,00

001

21

13.05..313A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00179

1010

N

50.151,01

0,00

2016.00179

1010

N

19,88

0,00

SUBSTITUCIÓNS DE PERSOAL NON
DOCENTE
ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE

001

21

13.05..313A.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

001

21

13.05..313A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

27.791,37

0,00

001

21

13.05..313A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

33.739,68

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00175

1010

N

6.179,63

0,00

2016.00175

1010

N

21.450,41

0,00

2016.00175

1010

N

4.459,38

0,00

2016.00176

1010

N

47.048,33

0,00

2016.00176

1010

N

88.609,10

0,00

2.49.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.01..311A.11000

001

21

13.01..311A.12024

001

21

13.01..311A.16204

DESCRICIÓN APLICACIÓN
RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS
REMUNERACIÓNS
ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE
ACCIÓN SOCIAL
ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE
COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

001

21

13.02..312B.12024

001

21

13.02..312B.13002

001

21

13.02..312B.13124

2016.00176

1010

N

2.141,03

0,00

001

21

13.02..312B.16204

ACCIÓN SOCIAL

2016.00176

1010

N

5.962,29

0,00

001

21

13.03..311A.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

1.291,48

0,00

2016.00175

1010

N

9.245,22

0,00

001

21

13.04..311A.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

001

21

13.04..311A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

343.664,74

0,00

001

21

13.04..311A.16204

ACCIÓN SOCIAL

2016.00175

1010

N

15.251,43

0,00

2016.00180

1010

N

858.696,40

0,00

2016.00180

1010

N

17.929,07

0,00

2020.00069

1010

N

402.159,26

0,00

001

21

13.04..312D.13002

001

21

13.04..312D.13124

001

21

13.04..312D.13124

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

CONSOLIDABLE

001

21

13.04..312D.13124

ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORACUMULACIÓNS DE

2020.00069

1013

N

201.375,51

0,00

001

21

13.04..312D.16204

ACCIÓN SOCIAL

2016.00180

1010

N

33.228,01

0,00

2016.00177

1010

N

47.847,69

0,00

2020.00069

1010

N

11.371,26

0,00

2020.00069

1013

N

9.052,30

0,00

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

001

21

13.04..312E.13002

001

21

13.04..312E.13124

001

21

13.04..312E.13124

001

21

13.04..312E.16204

ACCIÓN SOCIAL

2016.00177

1010

N

2.886,80

0,00

001

21

13.05..312F.12101

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00178

1010

N

48.217,69

0,00

001

21

13.05..313A.10000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

1.291,48

0,00

001

21

13.05..313A.13124

ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORACUMULACIÓNS DE

2016.00179

1010

N

64.727,57

0,00

001

21

13.05..313A.16204

ACCIÓN SOCIAL

2016.00179

1010

N

11.531,09

0,00

2.50. EXPEDIENTE TR-13-057-20

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

IMPORTE

(Código exp. CODEX TR-2020-214-00100032)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

2.50.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe 8.146.707,00 € dende varios conceptos da aplicación orzamentaria
13.04.312D á aplicación orzamentaria 13.04.312D.460.0 (código de proxecto 2006 00435) para o financiamento
do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes que prestan as entidades locais.

2.50.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.4600

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Servizo axuda no fogar da
dependencia

2006.00435

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

8.146.707,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.50.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros

2020.00046

1010

N

1.878.000,00

0,00

2006.00435

1010

N

2.408.271,00

0,00

2006.00435

1010

N

1.993.510,00

0,00

2009.00250

1010

N

1.407.054,00

0,00

2006.00435

1010

N

459.872,00

0,00

21

13.04..312D.22799

001

21

13.04..312D.2281

001

21

13.04..312D.2282

001

21

13.04..312D.2282

001

21

13.04..312D.4803

Funcionamento de centros públicos
para persoas maiores
Funcionamento centros públicos para
persoas con discapacidade
Funcionamento centros públicos para
persoas con discapacidade
Libranza vinculada a servizos
sociais e coidados no entorno

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.51. EXPEDIENTE TR-13.A1-004-20

(Código exp. CODEX TR-2020-7-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGSS (307)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

2.51.1. Descrición
Transferencia de crédito nun subconcepto do estado de gastos do orzamento da Axencia Galega de Servizos
Sociais por importe de 29.797,15 euros, co obxecto de dotar de crédito o orzamento de capítulo I para aboar a
nómina de decembro naquelas aplicacións cuxo déficit é posible atender cos fondos propios da Axencia.

2.51.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

307

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00001

1010

29.797,15

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

2020.00001

1010

29.797,15

0,00

10

13.A1..312B.13300

N

2.51.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
307

10

13.A1..312B.13124

2.52. EXPEDIENTE TR-14-051-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00100020)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.52.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe total de douscentos mil euros (200.000,00€) entre servizos da
Consellería do Medio Rural, dende o programa 712A "fixación de poboación no medio rural" da Dirección xeral
de Desenvolvemento Rural ao programa 713B "ordenación das producións forestais" da Dirección Xeral de
Planificación e Ordenación Forestal.
O obxecto é contar con crédito suficiente para tramitar a ampliación do orzamento do "Encargo de execución
para a realización do servizo de apoio para a codificación do sistema rexistral forestal de Galicia, de apoio ao
impulso da xestión forestal activa e multifuncionalidade do monte galego e de apoio as inspeccións e controis
das axudas forestais no ano 2020 e 2021 (11/20-M).

2.52.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Estudos e programas de formación

2015.00609

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural

2015.00598

1010

16

14.03..713B.6401

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

200.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

200.000,00

0,00

2.52.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.05..712A.73209

2.53. EXPEDIENTE TR-14-068-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-222-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Desenvolvemento Rural (001.14.05)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.53.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe total de CEN MIL EUROS (100.000,00 €), entre os conceptos
orzamentarios 604.1 e o 640.1 programa 551A correspondente ao orzamento de gastos da Consellería do
Medio Rural.
O obxecto da presente modificación é contar co crédito suficiente para atender gastos de novas asistencias
técnicas relativas a estudos e traballos para o desenvolvemento esencial dos servizos e das competencias que
en materia de estruturas agrarias e mellora das infraestruturas ten asignadas a Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural.

2.53.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

ASISTENCIAS E TRABALLOS TÉCNICOS

2020.00079

1010

16

14.05..551A.6401

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

2.53.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

ESTRUCTURAS AGRARIAS

2016.00219

1010

16

14.05..551A.6041

2.54. EXPEDIENTE TR-14-069-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00100028)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.54.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de un millón catrocentos vinte e seis mil catrocentos setenta e cinco
euros con noventa e cinco céntimos (1.426.475,95 €) entre conceptos do capítulo I dos programas 551B
"Accións preventivas e infraestrutura forestal", 711A "Dirección e servizos xerais do Medio Rural", 713B
"Ordenación das producción forestais", 713D "Mellora da calidade na producción agroalimentaria" e 713E
"Benestar animal esanidade vexetal", correspondente ao orzamento de gastos da Cosellería do Medio Rural.
O obxecto da presente modificación é contar con crédito suficiente para atender o pagamento da nómina de
decembro, do perosal que presta servizos na Consellería do Medio Rural.

2.54.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.01..711A.11000

Retribucións basicas

2016.00245

1010

N

3.497,28

0,00

001

16

14.02..551B.13000

Retribucións básicas

2016.00244

001

16

14.02..551B.13010

2ª actividade bomeiros/as forestais 2016.00244

1010

N

405.555,73

0,00

1010

N

22.327,22

0,00

001

16

14.03..713B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00246

1010

N

627.837,79

0,00

001

16

14.03..713B.13000

Retribucións básicas

2016.00246

1010

N

25.310,21

0,00

001

16

001

16

14.03..713B.13300

Retribucións básicas

2016.00246

1010

N

2.667,21

0,00

14.04..713D.13000

Retribucións básicas

2016.00247

1010

N

9.726,99

0,00

001

16

14.04..713E.13000

Retribucións básicas

2016.00248

1010

N

34.866,81

0,00

001

16

14.04..713E.13300

Retribucións básicas

2016.00248

1010

N

294.686,71

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.54.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

16

14.01..711A.12001

Soldos subgrupo A2

2016.00245

1010

N

140.000,00

0,00

001

16

14.01..711A.13000

Retribucións básicas

2016.00245

1010

N

25.000,00

0,00

001

16

14.02..551B.13002

Compl. de perigosidade, penosidade
e toxicidade

2016.00244

1010

N

126.435,95

0,00

001

16

14.02..551B.13100

Retribucións básicas

2016.00244

1010

N

50.000,00

0,00

001

16

14.02..551B.180

Fondo retributivo

2016.00244

1010

N

251.447,00

0,00

2016.00246

1010

N

7.000,00

0,00

001

16

14.03..713B.13002

Compl. de perigosidade, penosidade
e toxicidade

001

16

14.03..713B.180

Fondo retributivo

2016.00246

1010

N

521.746,00

0,00

001

16

14.04..713D.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00247

1010

N

30.000,00

0,00

14.04..713E.13002

Compl. de perigosidade, penosidade
e toxicidade

2016.00248

1010

N

12.000,00

0,00

001

16
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14.04..713E.13100

Retribucións básicas

2016.00248

1010

N

12.000,00

0,00

2016.00248

1010

N

91.471,00

0,00

2016.00248

1010

N

159.376,00

0,00

16

001

16

14.04..713E.15000

Produtividade de persoal non
estatutario

001

16

14.04..713E.180

Fondo retributivo

2.55. EXPEDIENTE TR-14-070-20

(Código exp. CODEX TR-2020-221-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias (001.14.04)

2.55.1. Descrición
Transferencia de crédito dende o capítulo II (programa 713D Mellora na calidade na producción
agroalimentaria) ao capítulo II (programa 713E Benestar animal e sanidade vexetal) por un importe total de
20.000,00€, para asumir varias subministracións no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia .

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.55.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS

2015.00611

1010

20.000,00

0,00

16

14.04..713E.22199

N

2.55.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS

2015.00612

1010

20.000,00

0,00

16

14.04..713D.22199

2.56. EXPEDIENTE TR-14-072-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00100029)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

2.56.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de mil cento corenta e nove euros con vinte e un céntimos (1.149,21 €)
entre conceptos do capítulo I do programa 551B "Accións preventivas e infraestrutura forestal".
O obxecto da presente modificación é contar con crédito suficiente para atender o pagamento da produtividade
do persoal funcionario adscrito a Dirección Xeral de Defensa do Monte na nómina de decembro.

2.56.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001

16

14.02..551B.15000

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Produtividade de persoal non
estatutario

2016.00244

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.149,21

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.149,21

0,00

2.56.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Gratificacións

2016.00244

1010

16

14.02..551B.151

2.57. EXPEDIENTE TR-14-073-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00100030)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

2.57.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de douscentos quince mil euros (215.000,00 €) entre conceptos do
capítulo I do programa de gasto 713E "benestar e sanidade vexetal", e do capítulo IV do programa 713F
"regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores", correspondentes ao orzamento de
gastos da Consellería do Medio Rural.
A modificación orzamentaria ten como obxectivo contar co crédito necesario para atender as nóminas
do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) correspondentes ao mes de decembro do vixente
exercicio.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.57.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Fondo Galego de Garantía Agraría

2015.00586

1010

16

14.04..713F.43009

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

215.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

215.000,00

0,00

2.57.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Fondo retributivo

2016.00248

1010

16

14.04..713E.180

2.58. EXPEDIENTE TR-14-074-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-221-00100010)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias (001.14.04)

2.58.1. Descrición
Transferencia de crédito dende o capítulo VII ao capítulo IV do programa 561A Plan Galego de Investigación,
desenvolvemento e innovación tecnolóxica, por un importe total de 177.926,77€, para facer fronte aos
pagamentos derivados da prórroga e contratación do persoal da Axencia Galega da Calidade Alimentaria
(Agacal) derivados do convenio con INDITEX: Accións de mellora xenética por resistencia ao nematodo do
piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus-Steiner et Buhrer-NICKLE) enmarcadas dentro do proxecto Plan de Mellora
xenética forestal de Galicia.

2.58.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.04..561A.43210

OUTRAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS

2013.00704

3210

001

16

14.04..561A.43210

OUTRAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS

2013.00704

3211

N

14.364,45

0,00

N

163.562,32

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.58.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

16

14.04..561A.73210

OUTRAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS

2013.00704

3210

N

14.364,45

0,00

001

16

14.04..561A.73210

OUTRAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS

2013.00704

3211

N

163.562,32

0,00

2.59. EXPEDIENTE TR-14.80-007-20

(Código exp. CODEX TR-2020-53-00100006)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

FOGGA (203)

ÓRGANO XESTOR

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

2.59.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de cento sesenta e un mil douscentos cincuenta e nove euros
(161.259,00€) entre aplicacións do capítulo I do programa 713F" regulación das producións agrarias de apoio á
renda dos agricultores" asignado ao Fondo Galego de Garantía Agraria(FOGGA)
O obxecto da presente modificación é dotar o concepto 120.00 con crédito suficiente para afrontar o pagamento
da nómina do mes de decembro

2.59.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

203

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00009

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

10

14.80..713F.12000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

161.259,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

2.59.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
203

10

14.80..713F.12024

ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE

2016.00009

1010

N

1.000,00

0,00

203

10

14.80..713F.13000

RETRIBUCIONES BÁSICAS

2016.00009

1010

N

49.000,00

0,00

203

10

14.80..713F.13300

RETRIBUCIONES BÁSICAS

2016.00009

1010

N

21.000,00

0,00

203

10

14.80..713F.180

FONDO RETRIBUTIVO

2016.00009

1010

N

90.259,00

0,00

2.60. EXPEDIENTE TR-14.A2-009-20

(Código exp. CODEX TR-2020-12-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

2.60.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Transferencia de crédito por un importe total de CENTO TRINTA E SETE MIL CINCUENTA E OITO EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (137.058,13 €) dende un subconcepto do capítulo VI a outro do capítulo I do
programa 561A "PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA", correspondentes ao orzamento da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) para o
exercicio 2020.
O obxecto desta transferencia é dotar de crédito a aplicación do subconcepto13100 "Retribucións básicas" para
facer fronte aos pagamentos derivados da prórroga e contratación do persoal necesario no proxecto Xumco
2014 00026 PROGRAMA DE RECURSOS FITOXENÉTICOS FORESTAIS.
Así, procederase á prórroga ata o 31/12/2021 da contratación de dous técnicos I que finaliza o 31/12/2020. Así
mesmo, contratarase outros dous técnicos I por unha duración de 12 meses.
O proxecto 2014.00026 deriva da sinatura dun convenio con INDITEX: Accións de mellora xenética por
resistencia ao nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus-Steiner et Buhrer-NICKLE) enmarcadas dentro
do proxecto Plan de Mellora xenética forestal de Galicia.
Dito convenio finalizaba o 31/12/2020, pero en data 23/09/2020 procedeuse á prórroga do mesmo polo que o
convenio ten a data de finalización o 31/12/2021.

2.60.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

409

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2014.00026

3211

10

14.A2..561A.13100

Páxina 49 de 103
48847

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

137.058,13

0,00
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2.60.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

409

PROXECTOS DE RECURSOS FITOXENÉTICOS 2014.00026

10

14.A2..561A.6406

PROXECTO

2.61. EXPEDIENTE TR-23-064-20

MOD. ELX.

3211

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

137.058,13

0,00

(Código exp. CODEX TR-2020-229-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda. (001.23.01)

2.61.1. Descrición
Transferencia de crédito, por importe de trescentos cincuenta e tres mil cincocentos noventa e sete euros
(353.597 €) entre aplicacións orzamentarias incluídas nos capítulos II e VI do programa 621A, da sección 23
"Gastos de
Diversas Consellerías", a fin de adquirir una nave no concello de Verín

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Adquisición edificios

2019.00082

1010

12

23.01..621A.6082

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

353.597,00

0,00

2.61.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

12

23.01..621A.212

mantemento edificio e outras

2015.00625

1010

N

73.000,00

0,00

001

12

23.01..621A.223

transportes

2015.00625

1010

N

30.000,00

0,00

2015.00625

1010

N

26.000,00

0,00

2020.00101

1010

N

136.000,00

0,00

2015.00623

1010

N

88.597,00

0,00

001

12

23.01..621A.22799

001

12

23.01..621A.22799

001

12

23.01..621A.6221

traballos realizados por outras
empresas .Outros
traballos realizados por outras
empresas .Outros
investimentos edificios e outras
construcións

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41
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3. AMPLIACIÓN
3.1. EXPEDIENTE AB-00-041-20

(Código exp. CODEX AM-2020-279-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

3.1.1. Descrición
Ampliación de crédito por un importe de 13.000.000,00 euros no capítulo I en créditos correspondentes
á Seguridade Social dos programas 422A e 422M, co fin de facer fronte ao maior gasto das cotas sociais de
Seguridade Social como consecuencia do incremento de nomeamentos de profesorado interino e substituto
debido ao COVID -19.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.30..422A.16000

Seguridade Social

2020.00082

1013

001

14

10.30..422M.16000

Seguridade Social

2020.00082

1013

3.2. EXPEDIENTE AB-00-042-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

5.000.000,00

0,00

N

8.000.000,00

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-179-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

3.2.1. Descrición
Ampliación de crédito para o financiamento das aplicacións orzamentarias para o pagamento das cotas
da Seguridade Social dende o capítulo de imprevistos, por un importe de 2.559.125,44 euros.

3.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

cuotas sociais

2016.00030

1010

11

05.21..121A.16000

3.3. EXPEDIENTE AB-00-044-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.559.125,44

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-211-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

3.3.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO No capítulo IV, programa 411A do estado de gastos da Consellería de Sanidade
para o ano 2020, con destino a transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por importe de
51.244.755,09 €.
O obxecto desta ampliación de crédito é o financiamento da aplicación 489.0 “Farmacia receitas médicas” para
poder levar a cabo o aboamento da facturación derivada da subministración de receitas médicas dispensadas
no mes de decembro polas oficinas de farmacia á poboación protexida polo Servizo Galego de Saúde.

3.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Transferencias
Servizo Galego
Transferencias
Servizo Galego

financiamento
de Saúde
financiamento
de Saúde

PROXECTO

MOD. ELX.

2015.00442

1010

2020.00082

1013
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

49.844.755,09

0,00

N

1.400.000,00

0,00
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3.4. EXPEDIENTE AB-23-006-20

(Código exp. CODEX AM-2020-216-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

3.4.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 4, programa 312A, dos estados de gastos do orzamento da Consellería
de Política Social, por importe de 3.029.386,04 euros para facerlle fronte ao pagamento do complemento
autonómico ás pensións non contributivas con cargo ao programa de Imprevistos e Funcións non Clasificadas.

3.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..312A.4805

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

FONDO EXTRAORDINARIO PERCEPTORES DE
2015.00517
SUBSIDIOS E PENSIÓNS NON

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.5. EXPEDIENTE AB-23-007-20

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.029.386,04

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-211-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

3.5.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO No capítulo IV, programa 411A do estado de gastos da Consellería de Sanidade
para o ano 2020, con destino a transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por importe de
84.070.605,68 €. O obxecto desta ampliación de crédito é o financiamento da aplicación 221.16 “outro material
sanitario” para poder levar a cabo o aboamento de subministracións derivadas de produtos farmacéuticos e
material sanitario nas Áreas Sanitarias que conforman a estrutura organizativa do servizo Galego de Saúde.

3.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias financiamento
Servizo Galego de Saúde

2015.00442

1010

3.6. EXPEDIENTE AB-23-008-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

84.070.605,68

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-211-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

3.6.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO No capítulo IV, programa 411A do estado de gastos da Consellería de Sanidade
para o ano 2020, con destino a transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por importe total de
27.561.641,76 €.
O obxecto desta ampliación de crédito é o financiamento da aplicación 160.00 “Seguridade Social” para poder
levar a cabo o pagamento do mes de decembro das cotas do persoal que presta servizo nas Áreas Sanitarias
do Servizo Galego de Saúde.

3.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2015.00442

1010
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

26.089.990,26

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2020.00082

1013

3.7. EXPEDIENTE AB-23-009-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.471.651,50

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-279-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

3.7.1. Descrición
Ampliación de crédito por un importe de 4.400.000,00 euros no capítulo I en créditos correspondentes
á Seguridade Social de diversos programas orzamentarios, co fin de facer fronte ao maior gasto das cotas
sociais por Seguridade Social como consecuencia da substitución de profesorado que se xubila e que pertencía
ao sistema de MUFACE, por profesorado que pertence ao réxime xeral..

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.30..422A.16000

Seguridade Social

2016.00145

1010

001

14

10.30..422M.16000

Seguridade Social

2016.00149

1010

3.8. EXPEDIENTE AM-05.A1-003-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

3.000.000,00

0,00

N

1.400.000,00

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-8-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AXEGA (402)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

3.8.1. Descrición
Ampliación por importe de sesenta mil euros (60.000 €) na aplicación orzamentaria 05.A1.212A.223 da Axencia
Galega de Emerxencias (AXEGA) que ten por finalidade a dotación de crédito para a satisfacción de gastos
xerados polo transporte de material de protección con motivo da crise sanitaria provocada pola COVID-19.

3.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

402

Transportes

2015.00001

1013

60.000,00

0,00

10

05.A1..212A.223

3.9. EXPEDIENTE AM-06-004-20

N

(Código exp. CODEX AM-2020-190-00100010)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Facenda e Administración Pública (001.07)

ÓRGANO XESTOR

D.X Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos (001.07.04)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.9.1. Descrición
Ampliación de crédito para Activos financeiros
A modificación en trámite ten como obxecto unha ampliación de crédito na aplicación 06.04.621A.821.41 por un
importe de 7.000.000,00 € ao abeiro do previsto no artigo 64.1.d) da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

3.9.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

ACTIVOS FINANCEIROS

2019.00091

1010

12

06.04..621A.82141

3.10. EXPEDIENTE AM-06.A1-001-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.000.000,00

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-10-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

CIXTEC (403)

ÓRGANO XESTOR

CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE

3.10.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 848.845,58 € para a devolución do remanente de tesouraría
correspondente ao exercicio 2019

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

403

TRANSFERENCIAS CORRENTES

2014.00014

1010

10

06.A1..611A.4100

3.11. EXPEDIENTE AM-07.81-004-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

848.845,58

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-54-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IET (111)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

3.11.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de mil catro centos euros (1.400,00€) no capítulo I do programa 541E do
orzamento de gastos do Instituto de Estudos do Territorio, co obxecto de axustar o orzamento as necesidades
de gasto real.

3.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

111

Laboral fijo. Retribucións básicas

2016.00001

1010

10

07.81..541E.13000

3.12. EXPEDIENTE AM-09.A1-005-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.400,00

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-13-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGAPE (405)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

3.12.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ampliación de crédito por 152.545 € no capítulo I do programa 741A do orzamento de gasto do Insitituto Galego
de Promoción Económica para solventar á insuficiencia de crédito que impide a aplicación e pagamento da
nómina de persoal do Instituto correspondente ao mes de decembro.

3.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
405

10

09.A1..741A.13005

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Nómina IGAPE. Outras remuneracións
persoal laboral fixo e interino

2016.00025

1010

3.13. EXPEDIENTE AM-09.A3-005-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

152.545,00

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-4-00100006)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

GAIN (304)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

3.13.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO por importe de 2.209.851,13 euros no concepto 952 do programa 561A, co
obxecto de tramitar a devolución do remanente de tesourería á Administración Xeral do Estado, correspondente
ao crédito non executado do proxecto CIVIL UAVs Initiative (convenio entre o Ministerio de Economía e
Competividade, GAIN e AMTEGA).

3.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS

2016.00020

1010

10

09.A3..561A.952

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.14. EXPEDIENTE AM-09.A4-002-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.209.851,13

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-254-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGAIF (310)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

3.14.1. Descrición
Ampliación de crédito nas aplicacións orzamentarias 2020 09 A4 741A 13000, 2021 09 A4 741A 16000, 2020
09 A4 741A 6231 e 2020 09 A4 741A 6401 do orzamento de gastos da Axencia Galega da Industria Forestal
para o ano 2020 por importe de setenta e tres mil catrocentos trinta e un euros con oitenta e oito céntimos
(73.431,88) para a financiación dos gastos derivados da execución do proxecto BIOMASA AP (POCTEP)

3.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

310

10

09.A4..741A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2019.00001

5410

S

25.524,09

0,00

310

10

09.A4..741A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2019.00001

5410

S

7.974,62

0,00

310

10

09.A4..741A.6231

ADQUISICIONS

2019.00001

5410

S

20.701,07

0,00

310

10

09.A4..741A.6401

PROXECTOS EUROPEOS

2019.00001

5410

S

19.232,10

0,00

3.15. EXPEDIENTE AM-12-001-20

(Código exp. CODEX AM-2020-211-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

3.15.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO No capítulo IV, programa 411A do estado de gastos da Consellería de Sanidade
para o ano 2020, con destino a transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por importe de
4.282.249,76 €.
O obxecto desta ampliación de crédito é o financiamento da aplicación 160.00 “Seguridade Social” para poder
levar a cabo o pagamento do mes de novembro das cotas do persoal que presta servizo nas Áreas Sanitarias
do Servizo Galego de Saúde.

3.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2020.00082

1013
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.282.249,76

0,00
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3.16. EXPEDIENTE AM-12.80-011-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.16.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 3, programa 412A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 432.862,63 €, con destino a xuros de demora. Son xerados
como consecuencia de sentenzas xudiciais que condenan a este organismo ao aboamento dos xuros
ocasionados polo pagamento tardío do principal a diversos provedores.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Xuros de demora

2014.00076

1010

50

50.01..412A.352

3.17. EXPEDIENTE AM-12.80-012-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

432.862,63

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100010)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.17.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO nos capítulos II e IV, programas 412A e 412B, do estado de gastos do orzamento
do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 53.210.441,00 €, con destino a gastos en bens
correntes e de servizos e transferencias a sociedades e fundacións públicas .
Esta ampliación ten por finalidade dotar crédito no orzamento das áreas sanitarias e do centro 5001 Servizos
Centrais, para o financiamento dos gastos orixinados no Servizo Galego de Saúde, así como en Galaria,
empresa pública de servizos sanitarios, S.A e na Fundación Urxencias Sanitarias 061, con motivo da crise
sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19.

3.17.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.213

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2020.00014

1013

N

329.885,00

0,00

103

50

15.01..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

7.224.674,00

0,00

103

50

15.01..412A.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

1.316.273,00

0,00

103

50

15.01..412B.22199

Outras subministracións

2020.00014

1013

N

66.757,00

0,00

103

50

15.05..412A.202

Edificios e outros construccións

2020.00014

1013

N

25.435,00

0,00

103

50

15.05..412A.212

Edificios e outras construccións

2020.00014

1013

N

54.884,00

0,00

103

50

15.05..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

3.984.850,00

0,00

103

50

15.05..412A.22117

Material non sanitario para consumo 2020.00014

1013

N

545.674,00

0,00

103

50

15.05..412B.212

Edificios e outras construccións

2020.00014

1013

N

6.304,00

0,00

103

50

15.05..412B.22799

Outros

2020.00014

1013

N

56.996,00

0,00

103

50

15.71..412A.204

Material de transporte

2020.00014

1013

N

20.535,00

0,00

103

50

15.71..412A.212

Edificios e outras construccións

2020.00014

1013

N

9.875,00

0,00

103

50

15.71..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

14.957.184,00

0,00

103

50

15.71..412A.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

99.161,00

0,00

103

50

15.71..412B.22199

Outras subministracións

2020.00014

1013

N

24.000,00

0,00

103

50

27.01..412A.204

Material de transporte

2020.00014

1013

N

11.500,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

27.01..412A.212

Edificios e outras construccións

2020.00014

1013

N

163.000,00

0,00

103

50

27.01..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

3.580.000,00

0,00

103

50

27.01..412A.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

709.316,00

0,00

103

50

32.01..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2020.00014

1013

N

30.013,00

0,00

103

50

32.01..412A.212

Edificios e outras construccións

2020.00014

1013

N

61.000,00

0,00

103

50

32.01..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

5.950.000,00

0,00

103

50

32.01..412A.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

481.490,00

0,00

103

50

32.01..412B.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

100.000,00

0,00

103

50

36.01..412A.202

Edificios e outros construccións

2020.00014

1013

N

30.241,00

0,00

103

50

36.01..412A.215

Mobiliario e utensilios

2020.00014

1013

N

47.338,00

0,00

103

50

36.01..412A.22104

Vestiario

2020.00014

1013

N

335.000,00

0,00

103

50

36.01..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

6.760.000,00

0,00

103

50

36.01..412B.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

210.023,00

0,00

2020.00014

1013

N

592,00

0,00

103

50

36.03..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

103

50

36.03..412A.212

Edificios e outras construccións

2020.00014

1013

N

49.526,00

0,00

103

50

36.03..412A.22116

Outro material sanitario

2020.00014

1013

N

2.570.399,00

0,00

103

50

36.03..412A.22700

Limpeza e aseo

2020.00014

1013

N

118.930,00

0,00

103

50

36.03..412B.22106

Produtos farmacéuticos e material
sanitario

2020.00014

1013

N

5.000,00

0,00

103

50

36.03..412B.22117

Material non sanitario para consumo 2020.00014

1013

N

789.000,00

0,00

103

50

50.01..412A.22119

Material de laboratorio

2020.00014

1013

N

1.918.065,00

0,00

103

50

50.01..412A.44115

Galaria, empresa pública de
servizos sanitarios, SA

2020.00014

1013

N

312.521,00

0,00

103

50

50.01..412A.44312

Urxencias Sanitarias 061

2020.00014

1013

N

255.000,00

0,00

3.18. EXPEDIENTE AM-12.80-013-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100013)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.18.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO nos programas 412A, 412B, 414A e 561C do estado de gastos do capítulo I do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, que ten por obxecto financiar nas Áreas Sanitarias de Santiago de
Compostela e Barbanza; Coruña e Cee; Ferrol e Vigo o pago da nómina do mes de decembro por un importe
de 46.729.663,63 €.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Compre sinalar que neste exercicio orzamentario, as especiais circunstancias provocadas pola crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19, xerou tensións orzamentarias de difícil previsión que conlevaron a tramitación
doutras dúas ampliacións de crédito desta mesma natureza, nos meses de setembro e novembro, que
financiaron conceptos deficitarios como consecuencia dos necesarios reforzos de persoal derivados do
incremento de carga asistencial nas Áreas Sanitarias.

3.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

50

15.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1013

N

103

50

15.01..412A.13000

Retribucións básicas

2016.00014

1013

103

50

15.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

103

50

15.01..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1013
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.469.436,84

0,00

N

1.553,11

0,00

N

4.617.824,79

0,00

N

5.101,21

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

2016.00014

1013

N

75.723,79

0,00

103

50

15.01..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1013

N

2.049.778,21

0,00

103

50

15.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1013

N

922.826,28

0,00

103

50

15.01..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

2016.00015

1013

N

178.136,41

0,00

103

50

15.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1013

N

482.172,91

0,00

103

50

15.01..561C.13100

Retribucións básicas

2016.00017

1013

N

91.382,95

0,00

103

50

15.05..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1013

N

3.903.036,25

0,00

103

50

15.05..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

N

1.087.558,24

0,00

103

50

15.71..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1013

N

2.982.989,80

0,00

103

50

15.71..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

N

3.144.544,02

0,00

103

50

15.71..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1013

N

5.734,85

0,00

103

50

15.71..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

2016.00014

1013

N

629.055,33

0,00

103

50

15.71..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1013

N

4.765.348,59

0,00

103

50

15.71..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1013

N

441.052,35

0,00

2016.00015

1013

N

146.313,06

0,00

103

50

15.71..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

15.71..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1013

N

757.026,79

0,00

103

50

36.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1013

N

5.155.412,74

0,00

103

50

36.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

N

2.804.385,96

0,00

2016.00014

1013

N

240.502,23

0,00

103

50

36.01..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

36.01..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1013

N

5.133.056,83

0,00

103

50

36.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1013

N

661.772,91

0,00

2016.00015

1013

N

199.194,77

0,00

2016.00016

1013

N

778.742,41

0,00

103

50

36.01..412B.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

36.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1

3.19. EXPEDIENTE AM-12.80-014-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100014)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.19.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO nos programas 412A, 412B, 414A e 561C do estado de gastos do capítulo I do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, que ten por obxecto financiar nas Áreas Sanitarias do Sergas o
pago da seguridade social do mes de novembro por un importe de 4.282.249,76 €.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1013

103

50

15.01..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1013

N

665.501,93

0,00

N

110.615,00

0,00

103

50

15.05..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1013

N

1.263.406,36

0,00

103

50

15.05..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1013

N

310.731,90

0,00

103

50

15.05..414A.16000

103

50

15.71..412A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1013

N

27.838,59

0,00

Seguridade Social

2016.00014

1013

N

426.247,90

0,00

103

50

15.71..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1013

N

76.383,65

0,00

103

50

15.71..561C.16000

Seguridade Social

2016.00017

1013

N

15.107,07

0,00

103

50

27.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1013

N

588.905,82

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

27.01..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1013

N

222.186,84

0,00

103

50

27.01..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1013

N

54.839,60

0,00

103

50

36.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1013

N

419.812,07

0,00

103

50

36.01..414A.16000

103

50

36.03..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1013

N

51.668,56

0,00

Seguridade Social

2016.00016

1013

N

49.004,47

0,00

3.20. EXPEDIENTE AM-12.80-015-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100015)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.20.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo IV, programa 412B do estado de gastos do Servizo Galego de Saúde
para o ano 2020, con destino a Farmacia (receitas médicas), por importe total de 51.244.755,09 €.
O obxecto desta ampliación de crédito é completar o financiamento da aplicación 489.0 “Farmacia receitas
médicas” para poder levar a cabo o aboamento da facturación derivada da subministración de receitas médicas
dispensadas no mes de decembro polas oficinas de farmacia á poboación protexida polo Servizo Galego de
Saúde.

3.20.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

7.023.896,07

0,00

103

50

15.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

303.675,00

0,00

103

50

15.05..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

5.126.695,39

0,00

103

50

15.05..412B.4890

103

50

15.71..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

88.550,00

0,00

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

10.912.434,94

0,00

103

50

15.71..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

227.822,00

0,00

103

50

27.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

5.181.866,60

0,00

103

50

27.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

157.723,00

0,00

103

50

32.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

3.943.788,82

0,00

103

50

32.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

190.062,00

0,00

103

50

36.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

12.902.020,02

0,00

103

50

36.01..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

278.038,00

0,00

103

50

36.03..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2014.00002

1010

N

4.754.053,25

0,00

103

50

36.03..412B.4890

Farmacia (receitas médicas)

2020.00014

1013

N

154.130,00

0,00

3.21. EXPEDIENTE AM-12.80-016-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100018)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.21.1. Descrición
AMPLACIÓN DE CRÉDITO nos programas 412A e 412B, capítulo II do estado de gastos do Servizo Galego de
Saúde para o ano 2020, con destino a subministracións, por importe total de 15.929.394,32 €. Esta modificación
ten por obxecto dispoñer de crédito para o aboamento de diversas subministracións no capítulo 2 nas Áreas
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Sanitarias que conforman a estrutura organizativa do servizo Galego de Saúde.

3.21.2. Partidas orzamentarias de destino

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.213

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

110.196,99

0,00

103

50

15.01..412A.22700

Limpeza e aseo

2014.00042

1010

1.848.819,89

0,00

103

50

15.01..412A.25203

concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

782.568,99

0,00

103

50

15.05..412A.213

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

832,67

0,00

103

50

15.05..412A.22700

limpeza e aseo

2014.00042

1010

91.483,08

0,00

103

50

15.05..412B.22700

limpeza e aseo

2014.00041

1010

17.443,19

0,00

2014.00042

1010

19.751,74

0,00

2014.00042

1010

9.833,22

0,00

2014.00042

1010

16.960,93

0,00

2014.00042

1010

53.135,99

0,00

103

50

15.71..412A.213

Maquinaria, instalacións e
utensilios

103

50

15.71..412A.25203

concertos con entidades privadas

103

50

27.01..412A.203

103

50

27.01..412A.213

103

50

27.01..412A.22700

Iimpeza e aseo

2014.00042

1010

2.148.327,35

0,00

103

50

27.01..412A.25203

concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

1.105.495,49

0,00

103

50

32.01..412A.203

2014.00042

1010

64.994,04

0,00

103

50

32.01..412A.213

2014.00042

1010

210.818,86

0,00

103

50

32.01..412A.25203

Concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

2.139.389,66

0,00

103

50

36.01..412A.209

cánones

2010.90001

1010

5.737.407,27

0,00

103

50

36.01..412A.25203

concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

206.180,40

0,00

2014.00042

1010

134.190,45

0,00

2014.00042

1010

1.231.564,11

0,00

Maquinaria, instalacións e
utensilios
maquinaria, instalacións e
utensilios

maquinaria, instalacións e
utensilios
maquinaria, instalacións e
utensilios

103

50

36.03..412A.213

maquinaria ,instalacións e
utensilios

103

50

36.03..412A.25203

concertos con entidades privadas

3.22. EXPEDIENTE AM-12.80-017-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100016)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.22.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no programa 412A, capítulo II do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a subministracións, por importe total de 84.070.605,68 €. A
ampliación ten por obxecto dispoñer de crédito para o aboamento de subministracións derivadas de produtos
farmacéuticos e material sanitario nas Áreas Sanitarias que conforman a estrutura organizativa do Servizo
Galego de Saúde.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.22.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

22.657.824,37

0,00

103

50

15.05..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

3.202.814,23

0,00

103

50

15.71..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

15.175.805,09

0,00

103

50

27.01..412A.22116

103

50

32.01..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

11.024.603,47

0,00

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

1.328.750,70

0,00

103

50

36.01..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

20.905.789,93

0,00

103

50

36.03..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

9.775.017,89

0,00
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3.23. EXPEDIENTE AM-12.80-018-20

(Código exp. CODEX AM-2020-59-00100017)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.23.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO nos programas 412A, 412B, 414A e 561C do estado de gastos do capítulo I do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, que ten por obxecto financiar nas Áreas Sanitarias do Sergas o
pago da seguridade social do mes de decembro por un importe de 27.561.641,76 €.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

3.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

4.151.093,03

0,00

103

50

15.01..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

103

50

15.05..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

1.167.964,88

0,00

1010

N

817.722,05

0,00

103

50

15.05..412A.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

242.958,01

0,00

103

50

15.05..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1010

N

452.916,34

0,00

103

50

103

50

15.05..412B.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

16.760,31

0,00

15.05..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1010

N

94.255,20

0,00

103

50

15.71..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

3.321.155,31

0,00

103

50

15.71..412A.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

231.310,57

0,00

103

50

15.71..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1010

N

1.002.493,53

0,00

103

50

15.71..412B.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

17.810,96

0,00

103

50

15.71..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1010

N

326.411,57

0,00

103

50

15.71..561C.16000

Seguridade Social

2016.00017

1010

N

29.906,27

0,00

103

50

27.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

2.751.361,89

0,00

103

50

27.01..412A.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

103.466,13

0,00

103

50

27.01..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1010

N

1.171.717,62

0,00

103

50

27.01..412B.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

5.158,88

0,00

103

50

32.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

1.517.790,10

0,00

103

50

32.01..412A.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

300.393,26

0,00

103

50

32.01..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1010

N

1.958.553,86

0,00

103

50

32.01..412B.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

11.773,98

0,00

103

50

36.01..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

4.493.699,06

0,00

103

50

36.01..412A.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

279.912,62

0,00

103

50

36.01..412B.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

33.893,13

0,00

103

50

36.03..412A.16000

Seguridade Social

2016.00014

1010

N

2.092.277,22

0,00

103

50

36.03..412A.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

222.352,75

0,00

103

50

36.03..412B.16000

Seguridade Social

2016.00015

1010

N

641.340,90

0,00

103

50

36.03..412B.16000

Seguridade Social

2020.00014

1013

N

5.860,90

0,00

103

50

36.03..414A.16000

Seguridade Social

2016.00016

1010

N

99.331,43

0,00

3.24. EXPEDIENTE AM-12.A2-003-20

(Código exp. CODEX AM-2020-128-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGASOT (309)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS
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3.24.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo I e capítulo II, programa 412A, do orzamento de gastos da Axencia
Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) que financia o déficit resultante dos gastos imprevistos
motivados pola pandemia xerada polo virus Covid-19, por un importe total de 836.304,54 €, divididos en
105.768, 25 € en capítulo I e 730.536,29 en capítulo II.

3.24.2. Partidas orzamentarias de destino

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

309

10

12.A2..412A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL
EVENTUAL

2020.00001

1013

79.525,00

0,00

309

10

12.A2..412A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2020.00001

1013

26.243,25

0,00

309

10

12.A2..412A.22104

VESTIARIO

2020.00001

1013

21.076,19

0,00

2020.00001

1013

6.557,14

0,00

309

10

12.A2..412A.22113

INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS
SANITARIOS

309

10

12.A2..412A.22116

OUTRO MATERIAL SANITARIO

2020.00001

1013

137.795,21

0,00

309

10

12.A2..412A.22119

MATERIAL DE LABORATORIO

2020.00001

1013

13.933,76

0,00

309

10

12.A2..412A.22199

OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS

2020.00001

1013

15.873,71

0,00

2020.00001

1013

174.856,38

0,00

2020.00001

1013

360.443,90

0,00

309

10

12.A2..412A.22700

309

10

12.A2..412A.22799

TRABALLOS
EMPRESAS:
TRABALLOS
EMPRESAS:

REALIZADOS POR OUTRAS
LIMPEZA E ASEO
REALIZADOS POR OUTRAS
OUTROS

3.25. EXPEDIENTE AM-13.A1-005-20

(Código exp. CODEX AM-2020-7-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGSS (307)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

3.25.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 982.758,53 euros con motivo da transferencia de crédito nos orzamentos
da DX de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, polo mesmo importe
para poder afrontar o pagamento da nómina de decembro de 2020 do persoal dependente da Axencia Galega
de Servizos Sociais.

3.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

307

10

13.A1..312B.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00001

1010

307

10

13.A1..312B.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00001

307

10

13.A1..312B.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00001

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.26. EXPEDIENTE AM-14.80-008-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

879.253,07

0,00

1010

N

58.183,96

0,00

1010

N

45.321,50

0,00

(Código exp. CODEX AM-2020-53-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

FOGGA (203)

ÓRGANO XESTOR

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

3.26.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de douscentos quince mil euros(215.000,00) no capítulo I do programa 713F
"regulación das producións agrarias de apoio á renda dos agricultores" asignado ao Fondo Galego de Garantía
Agraria(FOGGA).
O obxecto da presente modificación é dotar o capítulo I deste organismo con crédito suficiente para afrontar o
pagamento da nómina do mes de decembro

3.26.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

203

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00009

1010

14.80..713F.12000

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

10
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

215.000,00

0,00

Informe para o Parlamento

4. XERACIÓN
4.1. EXPEDIENTE CR-12.80-005-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100067)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.1.1. Descrición
REPOSICION DE CRÉDITO, por importe de 6.178,86 €, nos capítulos 1 e 2, programa 412A, do estado de
gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a gastos de persoal e en bens
correntes e servizos. A reposición é como consecuencia de varios reintegros de orzamento corrente nos centros
de xestión do SERGAS.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

50

15.05..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

103

50

32.01..412A.22199

Outras subministracións

2014.00042

103

50

36.03..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

4.2. EXPEDIENTE CR-12.80-006-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

2.216,09

0,00

1010

1.934,69

0,00

1010

2.028,08

0,00

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100065)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.2.1. Descrición
REPOSICION DE CRÉDITO, por importe de 10.828,58 €, nos capítulos 1 e 6, programas 412A e 412B, do
estado de gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a gastos de persoal
e en bens correntes e servizos e investimentos reais. A reposición é como consecuencia de varios reintegros de
orzamento corrente nos centros de xestión do SERGAS.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

103

50

15.71..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

55,84

0,00

1010

2.819,70

0,00

103

50

15.71..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

445,27

0,00

103

50

27.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

0,06

0,00

103

50

103

50

32.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

3.511,23

0,00

36.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

809,70

0,00

103

50

36.01..412A.12002

Soldos subgrupo C1

2016.00014

1010

800,00

0,00

103

50

36.01..412A.12003

Soldos subgrupo C2

2016.00014

1010

100,00

0,00

103

50

36.01..412B.12001

Soldos subgrupo A2

2016.00015

1010

662,74

0,00

103

50

36.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

1.369,04

0,00

36.01..412B.6402

Gastos en investimentos de carácter
2013.00024
inmaterial

3211

255,00

0,00

103

50

4.3. EXPEDIENTE CR-12.80-007-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100069)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
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4.3.1. Descrición
REPOSICION DE CRÉDITO, por importe de 8.505,54 €, nos capítulos 1, 2 e 4, programa 412A, 414A e 412B,
do estado de gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a gastos de
persoal e en bens correntes e servizos e investimentos reais. A reposición é como consecuencia de varios
reintegros de orzamento corrente nos centros de xestión do SERGAS.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.71..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

1.165,83

0,00

103

50

27.01..412A.14000

outro persoal

2016.00014

103

50

32.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

336,57

0,00

1010

1.335,57

0,00

103

50

36.01..412A.12001

Soldos subgrupo A2

2016.00014

1010

650,48

0,00

103

50

36.01..412A.12002

Soldos subgrupo C1

2016.00014

1010

400,00

0,00

103

50

103

50

36.01..412A.12003

Soldos subgrupo C2

2016.00014

1010

2.518,43

0,00

36.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

67,83

0,00

103

50

36.01..412B.12001

Soldos subgrupo A2

2016.00015

1010

200,00

0,00

103

50

36.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

960,25

0,00

103

50

36.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1010

735,00

0,00

103

50

36.03..412A.22199

Outras subministracións

2014.00042

1010

59,88

0,00

103

50

36.03..412A.4805

entregas por desprazamentos

2014.00053

1010

75,70

0,00

4.4. EXPEDIENTE XC-07-023-20

(Código exp. CODEX XC-2020-193-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climatico (001.08.02)

4.4.1. Descrición
Xeración de crédito no capítulo VII, do programa 541D, do orzamento da Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático por importe de seiscentos trinta e un mil catrocentos setenta euros
con corenta e tres céntimos (631.470,43€), correspondente a convocatoria por parte do Ministerio para a
Transición Ecolóxica e Reto Demográfico das Axudas Residuos 2020

4.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

07.02..541D.7601

001

13

07.02..541D.7601

DESCRICIÓN APLICACIÓN
PLAN DE
URBANOS
PLAN DE
URBANOS

XESTIÓN DE RESIDUOS
DE GALICIA 2010-2020
XESTIÓN DE RESIDUOS
DE GALICIA 2010-2020

PROXECTO

MOD. ELX.

2015.00713

3010

2018.00076

3010

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.5. EXPEDIENTE XC-07.83-002-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

463.782,20

0,00

N

167.688,23

0,00

(Código exp. CODEX XC-2020-58-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGVS (201)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

4.5.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 8 do programa 451A do estado de gastos do orzamento do Instituto
Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020, por importe de cincocentos oitenta e un mil vinte e un euros con
cinco céntimos (581.021,05 €), con destino á aplicación 07.83.451A.821.60 “Préstamos fondos de cooperación
de rehabilitación”, pola reposición de fondos dos concellos na anualidade 2020 do Fondo de cooperación de
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rehabilitación.

4.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

07.83..451A.82160

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PRESTAMOS FONDOS DE COOPERACION DE
REHABILITACION

2017.00009

1010

4.6. EXPEDIENTE XC-09-014-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

581.021,05

0,00

(Código exp. CODEX XC-2020-199-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.06.01)

4.6.1. Descrición

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

Xeración de Crédito por importe de 73.431,88 € en conceptos orzamentarios dos Capítulos IV e VII, do
programa 741A do estado de gastos da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación correspondente ó proxecto BIOMASA AP (POCTEP) para a xestión na Axencia Galega da Industria
Forestal - XERA a cal fará a correspondente ampliación de crédito.

4.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.10..741A.43216

001

15

09.10..741A.73216

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA
FORESTAL
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA
FORESTAL

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2019.00029

5410

S

33.498,71

0,00

2019.00029

5410

S

39.933,17

0,00

4.7. EXPEDIENTE XC-09-016-20

(Código exp. CODEX XC-2020-202-00100010)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (001.11.04)

4.7.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO nos conceptos orzamentarios 481.9, por importe de 18.300.00, e 640.4, por importe
de 10.800,00, do programa 324A nun proxecto de nova creación e dotar orzamentariamente o programa
europeo FEAG NAVAL GALEGO (empregaNAV)

4.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.40..324A.4819

001

15

09.40..324A.6404

DESCRICIÓN APLICACIÓN
AXUDAS
SECTOR
AXUDAS
SECTOR

A PERSOAS DESEMPREGADAS DO
NAVAL
A PERSOAS DESEMPREGADAS DO
NAVAL

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.8. EXPEDIENTE XC-10-021-20

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2020.00114

4610

S

18.300,00

0,00

2020.00114

4610

S

10.800,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2020-279-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

4.8.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de1.325.111,00 euros, en aplicacións do capítulo I do programa 422M,
como consecuencia do convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de
Educación e Formación Profesional e a Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional, para a impartición das ensinanzas de formación profesional nos centros docentes militares
de formación de suboficiais das Forzas Armadas.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..422M.12000

Soldos Subgrupo A1

2016.00149

3010

001

14

10.30..422M.12001

Soldos Subgrupo A2

2016.00149

3010

N

280.109,34

0,00

N

156.847,47

0,00

001

14

10.30..422M.12005

Trienios

2016.00149

3010

N

29.938,15

0,00

001

14

10.30..422M.12021

Substitucións persoal docente

2016.00149

3010

N

53.639,33

0,00

001

14

10.30..422M.12100

001

14

10.30..422M.12101

Complemento destino

2016.00149

3010

N

210.722,60

0,00

Complemento específico

2016.00149

3010

N

243.011,21

0,00

001

14

10.30..422M.12102

Outros Complementos

2016.00149

3010

N

21.895,29

0,00

001

14

10.30..422M.12107

Sexenios

2016.00149

3010

N

26.935,25

0,00

001

14

10.30..422M.12108

IPC galego

2016.00149

3010

N

3.668,47

0,00

001

14

10.30..422M.12116

Prestacións económicas por I.T. a

2016.00149

3010

N

32.400,37

0,00

2016.00149

3010

N

8.689,85

0,00

2016.00149

3010

N

257.253,67

0,00

001

14

10.30..422M.12117

Prestacións por diferencias
retributivas en L.T. e maternidade

001

14

10.30..422M.16000

Seguridade Social

4.9. EXPEDIENTE XC-10-022-20

(Código exp. CODEX XC-2020-278-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

4.9.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 2.374.545,00 no capítulo I dos programas 422M e 422A e no capítulo VI do
programa 423B como consecuencia de maiores ingresos derivados do acordo polo que se formalizan os
criterios de distribución dos créditos para o ano 2020, aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, e a
súa aplicación para o programa de cooperación territorial para a orientación, avance e enriquecemento
educativo na situación de emerxencia educativa do curso 2020-21 PROA+

4.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.20..423B.6401

FORMACIÓN DO PROFESORADO EN
PROGRAMAS EDUDIXITAL

2020.00115

3010

N

19.776,70

0,00

001

14

10.30..422A.12001

Soldos subgrupo A2

2020.00115

3010

N

377.697,61

0,00

001

14

10.30..422A.16000

Seguridade Social

2020.00115

3010

N

113.309,28

0,00

001

14

10.30..422M.12001

Soldos subgrupo A1

2020.00115

3010

N

1.433.662,62

0,00

001

14

10.30..422M.16000

Seguridade Social

2020.00115

3010

N

430.098,79

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.10. EXPEDIENTE XC-10-023-20

(Código exp. CODEX XC-2020-278-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

4.10.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 71.976,00 no capítulo VI do programa 423A como consecuencia de maiores
ingresos derivados da subvención da Comisión Europea a través da Polytechnic University of Tirana de Albania
para a realización do proxecto Erasmus+ KA2 CBHE – Higher Education-Enterprise Platform for Fostering,
Modernization and Sustainable Growth in Natural Stone Industry in Western Balkans – BKSTONE, con número
de referencia: 610483-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP.
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4.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

ERASMUS+

2020.00116

4610

71.976,00

0,00

14

10.20..423A.6407

4.11. EXPEDIENTE XC-10-024-20

S

(Código exp. CODEX XC-2020-278-00100011)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

4.11.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 58.024,44€ en créditos dos capítulos I e VI dos programas 422M e 423A
como consecuencia de maiores ingresos derivados do convenio co Milli Egitim Bakanligi Yenilik ve Egitim
Teknolojileri Genel Müdürlügü (Ministerio de Educación de la República de Turquía)que recibiu una axuda da
Comisión Europea no marco ERASMUS+.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.20..423A.6407

Erasmus +

2020.00117

4610

S

24.131,94

0,00

001

14

10.30..422M.12000

Soldos Subgrupo A1

2020.00117

4610

S

33.892,50

0,00

4.12. EXPEDIENTE XC-10-025-20

(Código exp. CODEX XC-2020-278-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

4.12.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 124.560,00 en créditos dos capítulos I e VI dos programas 422M e 423A
como consecuencia de maiores ingresos derivados do convenio coa universidade de Dublin City Univerity que
recibiu una axuda da comisión europea no marco ERASMUS+.

4.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.20..423A.6407

ERASMUS+

2020.00118

4610

S

33.075,00

0,00

001

14

10.30..422M.12000

Soldos subgrupo A1

2020.00118

4610

S

91.485,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.13. EXPEDIENTE XC-10-026-20

(Código exp. CODEX XC-2020-279-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

4.13.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 12.048,10 euros, en aplicacións do capítulo I do programa 422M, como
consecuencia de ingresos recibidos, en compensación do aboamento por esta Consellería das retribucións
complementarias aos mutualistas de MUFACE que se atopaban ou iniciaron a situación de incapacidade
temporal e que alcanzaron o día 91.º da situación de incapacidade temporal durante a vixencia do estado de
alarma.
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4.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..422M.12100

Complemento Destino

2016.00149

3010

001

14

10.30..422M.12101

Complemento Específico

2016.00149

3010

N

4.615,04

0,00

N

5.501,34

0,00

001

14

10.30..422M.12102

Outros Complementos

2016.00149

3010

N

516,34

0,00

001

14

10.30..422M.12107

Sexenios

2016.00149

3010

N

1.369,27

0,00

001

14

10.30..422M.12108

IPC galego

2016.00149

3010

N

46,11

0,00

4.14. EXPEDIENTE XC-12.80-060-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100064)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.14.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 136.174,18 €, no capítulo 1, programa 561C, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a investigación sanitaria. A Xeración é
como consecuencia de varios ingresos da Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago e a Fundación Biomédica Sur, relativos a Instrucción 2/2013.

4.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..561C.13100

Retribucións básicas

2015.00006

3210

57.022,00

0,00

103

50

15.01..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

18.475,00

0,00

103

50

15.71..561C.13100

Retribucións básicas

2015.00006

3210

24.204,51

0,00

103

50

15.71..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

7.890,67

0,00

103

50

36.01..561C.13100

Retribucións básicas

2015.00006

3210

21.785,07

0,00

103

50

36.01..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

6.796,93

0,00

4.15. EXPEDIENTE XC-12.80-061-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100066)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.15.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 93.275,95 €, no capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a gastos en bens correntes e de
servizos. Esta modificación ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no
concepto 1353.15 “Galaria, empresa pública de servizos sanitarios, SA”, pola actividade das unidades de alta
tecnoloxía e medicina nuclear no capítulo II, que dita empresa ocupa no Complexo Hospitalario de Ourense.

4.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Outras subministracións

2014.00042

1010

93.275,95

0,00

50

32.01..412A.22199

4.16. EXPEDIENTE XC-12.80-062-20

N

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100071)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.16.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 84.725,50 €, no capítulo 6, programa 412B, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a investimentos reais. Esta xeración é
como consecuencia de ingresos de varias das empresas adxudicatarias do concurso MI-SER1-15-030.

4.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Calidade e Xestión clínica

2013.00024

3210

84.725,50

0,00

50

50.01..412B.6402

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.17. EXPEDIENTE XC-12.80-063-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100068)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.17.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe total de 35.000,00 €, no capítulo 6, programa 411A, do estado de gastos
do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a investimentos reais. A xeración está
motivada por un ingreso efectuado por unha das empresas, adxudicatarias de expedientes de contratación de
subministración de medicamento, para a realización de proxectos de valor ligado a resultados en saúde na área
de esclerose, segundo o establecido no prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas particulares
que rexeu as contratacións.

4.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Equipamento informático

2020.00016

3210

35.000,00

0,00

50

50.01..411A.6214

4.18. EXPEDIENTE XC-12.80-064-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100072)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.18.1. Descrición

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

XERACION DE CRÉDITO, por importe de 57.224,00 €, no capítulo 1, programa 561C, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a investigación sanitaria. A Xeración é
como consecuencia de varios ingresos da Fundación Profesor Novoa Santos e a Fundación Biomédica Sur,
relativos a Instrucción 2/2013.

4.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..561C.13100

Retribucións básicas

2015.00006

3210

30.758,00

0,00

103

50

15.01..561C.16000

seguridade social

2015.00006

3210

9.966,00

0,00

103

50

36.01..561C.13100

Retribucións básicas

2015.00006

3210

12.576,22

0,00

103

50

36.01..561C.16000

seguridade social

2015.00006

3210

3.923,78

0,00
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4.19. EXPEDIENTE XC-12.80-065-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100070)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.19.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 84.294,37 €, nos capítulos 2 e 6, programa 412A, do estado de
gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a gastos en bens correntes e
servizos. A xeración é como consecuencia de varios ingresos da compañía Mapfre.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Edificios e outras construccións

2014.00042

1010

16.276,42

0,00

2014.00042

1010

51.390,40

0,00

2014.00057

1010

16.627,55

0,00

50

15.01..412A.212

103

50

36.01..412A.213

103

50

36.03..412A.6212

Maquinaria (instalacións e
utensilios)
Equipamentos (maquinaria e
mobiliario)

4.20. EXPEDIENTE XC-12.80-066-20

(Código exp. CODEX XC-2020-59-00100073)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.20.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 135.592,49 €, no capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, con destino a gastos en bens correntes e de servizos.
Esta modificación ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no concepto
1354.10 “Instituto Galego de Oftalmoloxía”, polos gastos ocasionados por este instituto nas dependencias que
ocupa no Hospital de Conxo do centro 1571-Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

4.20.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.71..412A.22115

Implantes

2014.00042

1010

N

67.796,25

0,00

103

50

15.71..412A.22116

Outro material sanitario

2014.00042

1010

N

67.796,24

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.21. EXPEDIENTE XC-12.A1-004-20

(Código exp. CODEX XC-2020-127-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ACIS (308)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

4.21.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO, no capítulo 2, programa 411A, do estado de gastos do orzamento da Axencia
Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde por un importe de 5.357 € con destino Webinar denominado:
"Experiencias estratégicas de atención farmacéutica alrededor del paciente" en formato online.

4.21.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

308

Cursos de formación

2020.00006

3210

10

12.A1..411A.22617
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.357,00

0,00

Informe para o Parlamento

4.22. EXPEDIENTE XC-13-010-20

(Código exp. CODEX XC-2020-214-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

4.22.1. Descrición
Xeración de crédito para o financiamento de programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo
á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.22.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Programa de Integración Familiar

2017.00070

3010

2017.00070
2017.00070

21

13.02..312B.4811

001

21

13.03..313C.4816

001

21

13.04..312E.4811

001

21

13.04..312E.7811

001

21

13.05..312F.4810

001

21

13.05..313A.4810

Loita contra a pobreza e a
exclusión social
Apoio a entidades e centros
atención a maiores e persoas con
Programas interés social irpf
Axudas e convenios con ONLs. Plan
de Voluntariado
Axudas a asociacións xuvenís e
entidades sen ánimo de lucro

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

357.687,54

0,00

3010

N

1.448.140,97

0,00

3010

N

865.824,35

0,00

2017.00070

3010

N

1.351.825,20

0,00

2017.00070

3010

N

107.353,66

0,00

2017.00070

3010

N

107.350,00

0,00

4.23. EXPEDIENTE XC-13-011-20

(Código exp. CODEX XC-2020-216-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

4.23.1. Descrición
Xeración de crédito motivada polo incremento dos ingresos respecto aos inicialmente previstos, ocasionado
polos compromisos de ingresos provintes do Fondo Social Europeo para cofinanciar fondos propios no
concepto orzamentario 120.25 do programa 313C (proxecto 2016/00167) dos estados de gastos da Dirección
Xeral de Inclusión Social.

4.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..313C.12025

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

PERSOAL INTERINO. EXECUCIÓN
PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE

2016.00167

4330

17.600,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.24. EXPEDIENTE XC-14.A2-014-20

S

(Código exp. CODEX XC-2020-12-00100015)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

4.24.1. Descrición
Xeración de crédito por un importe total de DEZANOVE MIL SEISCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS (19.655,15 €) en concepto do capítulo VI do programa de gasto 561A "plan galego
de investigación, desenvolvemento e investigación tecnolóxica", do vixente orzamento de gastos para o
exercicio 2020 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.
Esta xeración de crédito ten por obxecto dotar de crédito a aplicación orzamentaria 14.A2.561A.6405, na
modalidade 1110 mediante a creación dun novo proxecto contable de investigación ligado ás axudas para o
apoio de Proxectos Piloto para o desenvolvemento de novos productos, prácticas, procesos e tecnoloxías no
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ámbito agroforestal cofinanciadas co FEADER, polas que foron aprobados 4 proxectos de investigación. Como
consecuencia delo se asinaron catro convenios de colaboración entre a Agacal e as catro empresas receptoras
das axudas, tendo anualidade para o presente ano 2020 nos convenios firmados con tres delas:
LABORATORIO INTERPROFESIONAL GALEGO DE ANÁLISE DO LEITE (LIGAL), BODEGAS MARTÍN
CÓDAX SAU e AGRUPACIÓN APÍCOLA DE GALICIA.

4.24.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
409

10

14.A2..561A.6405

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER
2020.00011
INMATERIAL

4.25. EXPEDIENTE XC-23-005-20

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1110

19.655,15

0,00

N

(Código exp. CODEX XC-2020-230-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

4.25.1. Descrición
Xeración de crédito, por importe de vinte e oito millóns cento noventa mil seiscentos noventa e sete euros
(28.190.697,00 €), como consecuencia dun compromiso de ingreso derivado da distribución definitiva entre as
comunidades autónomas dos recursos do tramo 4 do Fondo COVID-19 creado polo Real decreto lei 22/2020,
do 16 de xuño de 2020, polo que se regula a creación do Fondo COVID-19 e se establecen as regras relativas
á súa distribución e libramento.

4.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

4.26. EXPEDIENTE XC-23-006-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

28.190.697,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2020-230-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

4.26.1. Descrición
Xeración de crédito, por importe de cento corenta e nove millóns seiscentos cincuenta e tres mil douscentos
trinta euros (149.653.230,00 €), como consecuencia dun compromiso de ingreso derivado da distribución
definitiva entre as comunidades autónomas dos recursos do tramo 2 do Fondo COVID-19 creado polo Real
decreto lei 22/2020, do 16 de xuño de 2020, polo que se regula a creación do Fondo COVID-19 e se establecen
as regras relativas á súa distribución e libramento

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

4.27. EXPEDIENTE XC-23-007-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

149.653.230,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2020-230-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

4.27.1. Descrición
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Xeración de crédito por importe de cincocentos cincuenta e dous mil oitenta euros (552.080,00 €) na Sección 23
Gastos de diversas consellerías para a adecuación do orzamento da Xunta de Galicia aos compromisos de
ingreso do Fondo de Compensación Interterritorial resultantes dos orzamentos prorrogados da Administración
Xeral do Estado.

4.27.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTROS IMPREVISTOS

2011.00912

2010

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

552.080,00

0,00
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5. IMPREVISTOS
5.1. EXPEDIENTE TR-23-060-20

(Código exp. CODEX TR-2020-176-00400001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Presidencia da Xunta de Galicia (001.04)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral para o Deporte. (001.04.40)

5.1.1. Descrición
Transferencia de crédito con cargo ao programa de imprevistos e funcións non clasificadas, para dotar o
capítulo IV do programa 441A, cun importe de 553.918,75 €, co fin de facer frente ao financiamento do
reequilibrio económico-financeiro dos contratos de concesión de xestión das instalacións deportivas da
Fundación Deporte Galego.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Fundación Deporte Galego

2015.00047

1013

27

04.40..441A.44300

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

553.918,75

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

553.918,75

0,00

5.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

5.2. EXPEDIENTE TR-23-061-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-179-00400003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

5.2.1. Descrición
Transferencia de crédito con cargo ao programa de imprevistos e funcións non clasificadas por importe de un
millón seiscentos trece mil un euros (1.613.001,00 €) con destino á aplicación 05.21.161A.481.0 (2020 0004)
coa finalidade de facer fronte aos gastos derivados das solicitudes de pagamento dos anticipos do 90% do
importe das subvencións para gastos electorais ás formacións políticas en función dos resultados das eleccións
publicados e do número de envíos a persoas electoras de sobres e papeletas electorais ou de propaganda e
publicidade electoral declarados como efectuados por cada unha delas, debendo descontarse, se é o caso, o
importe do anticipo do 30%

5.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

GASTOS ELECTORAIS

2020.00004

1010

11

05.21..161A.4810

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.613.001,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.613.001,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

5.3. EXPEDIENTE TR-23-062-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-199-00400003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.06.01)
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5.3.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO por importe de 1.200.000,00 € desde o programa 621B ó programa 322C,
Capítulo IV, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social para incrementar as
axudas o sector da hostalaria.

5.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.40..322C.47011

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

AXUDAS A MICROEMPRESAS E AO SECTOR
2020.00110
DA HOSTALERIA

MOD. ELX.

1013

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.200.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.200.000,00

0,00

5.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.4. EXPEDIENTE TR-23-063-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00400006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

5.4.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, dende o programa 621B "Imprevistos e funcións non clasificadas", ao
capítulo IV, programa 411A, do estado de gastos da Consellería de Sanidade para o ano 2020, por importe total
de 54.046.745,54 €, con destino ao financiamento do Servizo Galego de Saúde e da Axencia Galega do
Sangue, Órganos e Tecidos.
Solicítase a transferencia indicada coa finalidade de dispoñer de crédito nos capítulos II e IV do Servizo Galego
de Saúde, así como nos capítulos I e II da Axencia Galega do Sangue, Órganos e Tecidos, para o
financiamento dos gastos orixinados con motivo da crise sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19.

5.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

001

18

12.01..411A.43215

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Financiamento Servizo Galego de
2020.00082
Saúde
Axencia Galega do Sangue, órganos e
2020.00082
tecidos

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1013

N

53.210.441,00

0,00

1013

N

836.304,54

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

54.046.745,54

0,00

5.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.5. EXPEDIENTE TR-23-065-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-279-00400004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

5.5.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 45.000.000,00 euros dende o programa de Imprevistos e Funcións non
clasificadas a distintos conceptos do capítulo I, programas 422A e 422M da Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, co fin de poder facer fronte ao gasto derivado do aboamento das retribucións do persoal como
consecuencia dos novos protocolos establecidos polo COVID-19.
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5.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.30..422A.12001

Soldos Subgrupo A2

2016.00145

1013

001

14

10.30..422A.12021

Substitucións persoal docente

2016.00145

1013

N

13.000.000,00

0,00

N

3.000.000,00

0,00

001

14

10.30..422A.12107

Sexenios

2016.00145

1013

N

1.000.000,00

0,00

001

14

10.30..422M.12000

Soldos Subgrupo A1

2016.00149

1013

N

21.500.000,00

0,00

001

14

10.30..422M.12021

001

14

10.30..422M.12107

Substitucións persoal docente

2016.00149

1013

N

2.000.000,00

0,00

Sexenios

2016.00149

1013

N

3.000.000,00

0,00

001

14

10.30..422M.13000

Retribucións básicas

2016.00149

1013

N

1.500.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

45.000.000,00

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

5.6. EXPEDIENTE TR-23-066-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-229-00400001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda. (001.23.01)

5.6.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de cuarenta e oito mil catrocentos vinte euros (48.420 €), do
programa 621B "imprevistos e función non clasificadas", ao o concepto 608 “Outros investimentos” , que
actualmente é deficitario , do servizo 01.-Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio da sección 23 .- "Gastos de
diversas consellerías" para poder afrontar a adquisición dunha nave no Concello de Verín

5.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Adquisición edificios

2019.00082

1010

48.420,00

0,00

12

23.01..621A.6082

N

5.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

48.420,00

0,00

12

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.7. EXPEDIENTE TR-23-067-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-179-00400004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

5.7.1. Descrición
Transferencia de crédito dende o programa 621B de imprevistos, por un importe de 5.520.503,56
euros, con destino a aplicación 05 22 131A 12000 para o pago da nómina de decembro.

5.7.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.22..131A.12000

SOLDOS SUBG A1

2016.00034

1010

N

5.333.980,08

0,00

001

11

05.22..131A.12000

SOLDOS SUBG A1

2016.00034

1013

N

186.523,48

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

12

23.02..621B.520

Outros imprevistos

2011.00912

1010

5.333.980,08

0,00

001

12

23.02..621B.520

Outros imprevistos

2011.00912

1013

186.523,48

0,00

5.8. EXPEDIENTE TR-23-068-20

(Código exp. CODEX TR-2020-214-00400002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.8.1. Descrición
Transferencia de crédito dende o programa de imprevistos e funcións non clasificadas a varias aplicacións
orzamentarias do Capítulo I do orzamento de gastos da Consellería de Política Social, por un importe de
13.367.418,88 €.

5.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

13.01..311A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00175

1010

N

777.011,34

0,00

001

21

13.01..311A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

78.385,08

0,00

001

21

13.02..312B.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

001

21

13.02..312B.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010

N

383.777,83

0,00

2016.00176

1010

N

1.264.752,78

0,00

001

21

13.02..312B.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010

N

182.114,19

0,00

001

21

13.02..312B.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010

N

147.294,70

0,00

001
001

21

13.03..311A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00175

1010

N

284.474,03

0,00

21

13.03..311A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

508.141,21

0,00

001

21

13.03..311A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

281.187,70

0,00

001

21

13.04..312D.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

6.024.010,05

0,00

001

21

13.04..312D.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2020.00069

1013

N

1.795.551,92

0,00

001

21

13.04..312E.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

912.228,18

0,00

001

21

13.04..312E.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2020.00069

1013

N

207.307,99

0,00

001

21

13.05..313A.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00179

1010

N

175.025,16

0,00

001

21

13.05..313A.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

346.156,72

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

12

23.02..621B.520

Outros imprevistos

2011.00912

1010

11.364.558,97

0,00

001

12

23.02..621B.520

Outros imprevistos

2011.00912

1013

2.002.859,91

0,00

5.9. EXPEDIENTE TR-23-069-20

(Código exp. CODEX TR-2020-215-00400002)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (001.13.02)

5.9.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 982.758,53 € dende a aplicación de imprevistos á aplicación
orzamentaria 13.02.312B.432.13 (código de proxecto 2015 00547) para financiar unha ampliación de crédito na
Axencia Galega de Servizos Sociais con fin de dotar de crédito as aplicacións orzamentarias do seu capítulo I
de gastos para poder realizar o pagamento da nómina de decembro 2020.

5.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.02..312B.43213

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias correntes a Axencia
Galega de Servizos Sociais

2015.00547

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

982.758,53

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

982.758,53

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

5.10. EXPEDIENTE TR-23-071-20

(Código exp. CODEX TR-2020-214-00400003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

5.10.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DESDE O PROGRAMA 621B IMPREVISTOS E FUNCIÓNS NON
CLASIFICADAS polo importe de 7.038.570,00 euros ás aplicacións 13.02.312B.442.07 ( CP 2015 000486 Tr a
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ( CGSIB) . Plan dinamización demográfica ) e
13.02.312D.442.07 (CP Programa de atención á dependencia ) para poder atender a falta de liquidez no
orzamento do CGSIB motivada pola redución de ingresos de usuarios, así como tamén polos nalgún caso
aínda non realizados ingresos dos concellos que participan no seu financiamento

5.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.02..312B.44207

001

21

13.04..312D.44207

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

2015.00486

1013

2006.00435

1013

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PROGRAMA DE IMPREVISTOS E FUNCIONS
NON CLASIFICADAS

2011.00912

1013

TR CORRENTES A CONSORCIO GALEGO DE
SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
TR CORRENTES A CONSORCIO GALEGO DE
SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

3.397.785,00

0,00

N

3.640.785,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.038.570,00

0,00

5.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001

12

23.02..621B.520

5.11. EXPEDIENTE TR-23-072-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00400007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

5.11.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, dende o programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas, ao capítulo
IV, programa 411A do estado de gastos da Consellería de Sanidade para o ano 2020, con destino a
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transferencias correntes ao Servizo Galego de Saúde, por importe total de 46.729.663,63 €. Tramítase
simultaneamente unha variación de crédito, AMPLIACIÓN (art. 5.o) Lei 6/2019), no capítulo I do orzamento do
Servizo Galego de Saúde polo mesmo importe, co obxecto de dispoñer do crédito necesario para o
financiamento da nómina do mes de decembro do persoal que presta servizos nas Áreas Sanitarias que
conforman a estrutura organizativa do Servizo Galego de Saúde.

5.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2020.00082

1013

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

46.729.663,63

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

46.729.663,63

0,00

5.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.12. EXPEDIENTE TR-23-073-20

(Código exp. CODEX TR-2020-216-00400002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

5.12.1. Descrición
Transferencia de crédito desde o programa de imprevistos e funcións non clasificadas ao Capítulo IV do
programa 313C do orzamento de gastos 2020 da Consellería de Política Social, para garantir a continuidade
dos programas municipais de servizos sociais comunitarios específicos de atención á primeira infancia en
escolas infantís (0-3 anos) e puntos de atención á infancia de xestión municipal pola contía de 2.468.568,56
euros.

5.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

Transferencia a Corporacións Locais 2015.00474

21

13.03..313C.4602

PROXECTO

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.468.568,56

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.468.568,56

0,00

5.12.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.13. EXPEDIENTE TR-23-074-20

(Código exp. CODEX TR-2020-215-00400003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (001.13.02)

5.13.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 1.300.000,00 € dende a aplicación orzamentaria de imprevistos á
aplicación orzamentaria 13.02.312B.443.17 (código de proxecto 2015 00493) para facer fronte aos pagos de
maior urxencia que as persoas tuteladas pola Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA)
manteñen con distintos centros.

5.13.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

DESCRICIÓN APLICACIÓN

13.02 ..312B.44317 Transferencias correntes a FUNGA

PROXECTO

MOD. ELX.

2015.00493

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.300.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.300.000,00

0,00

5.13.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

5.14. EXPEDIENTE TR-23-075-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-211-00400008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.14.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO, dende o programa 621B "Imprevistos e funcións non clasificadas", ao
capítulo IV, programa 411A, do estado de gastos da Consellería de Sanidade para o ano 2020, por importe total
de 15.929.394,32 €, con destino ao financiamento do Servizo Galego de Saúde. Solicítase a transferencia
indicada coa finalidade de dispoñer de crédito no capítulo II do Servizo Galego de Saúde, para o
financiamento dos gastos en subministracións nas distintas Áreas Sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

5.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Financiamento Servizo Galego de
Saúde

2015.00442

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

15.929.394,32

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

15.929.394,32

0,00

5.14.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

5.15. EXPEDIENTE TR-23-076-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-229-00400002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda. (001.23.01)

5.15.1. Descrición
Transferencia de crédito, por un importe de tres millóns trescentos cuarenta e catro mil doce euros con noventa
e seis céntimos (3.344.012,96 €) dende o programa de imprevistos e funcións non clasificadas, 621B, ao
concepto 608 “Outros investimentos”da sección 23 "Gastos diversas Consellerías " do servizo 01 "Secretaría
Xeral Técnica e do Patrimonio" , para liquidación convenios patrimoniais

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

12

23.01..621A.6080

001

12

23.01..621A.6081

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

actuacións campus cientifico2015.00710
tecnolóxico cidade do mar
adquisición inmoble con destino aos
2018.00090
xulgados de Tui

5.15.3. Partidas orzamentarias de orixe
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MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1013

N

2.850.619,71

0,00

1013

N

493.393,25

0,00

Informe para o Parlamento

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros Imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

5.16. EXPEDIENTE TR-23-077-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.344.012,96

0,00

(Código exp. CODEX TR-2020-196-00400001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (001.09)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.09.01)

5.16.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 14.228.727,74 € na aplicación de transferencias de capital á EPE
Augas de Galicia para incrementar o orzamento de explotación e capital da entidade co obxecto de amortizar a
débeda derivada do convenio, asinado o 2 de agosto de 2010, para a construción das infraestruturas hidráulicas
da actuación “Saneamento de Vigo”.

5.16.2. Partidas orzamentarias de destino

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

08.01..542a.74001

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Ente público empresarial Augas de
Galicia

2019.00008

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

14.228.727,74

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

14.228.727,74

0,00

5.16.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTROS IMPREVISTOS

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

5.17. EXPEDIENTE TR-23-078-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-284-00400007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura e Turismo (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.11.10)

5.17.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 1.204.279,39 € dende o programa de Imprevistos ao programa
433A da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para facer fronte á liquidación dun convenio
patrimonial.

5.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Adquisicións de bens culturais

2012.00489

1010

17

11.30..433A.6080

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.204.279,39

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.204.279,39

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.17.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros Imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

5.18. EXPEDIENTE TR-23-079-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-279-00400005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)
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5.18.1. Descrición
Transferencia de Crédito por importe de 13.500.000,00 euros dende o programa de "Imprevistos e funcións non
clasificadas" a créditos do capítulo 2 dos programas 422A, 422D, 422E, 422G e 422M da Consellería de
Cultura, Educación e Universidade, co fin de incrementar as dotacións de gastos de funcionamento dos centros
educativos dependentes da consellería, de xeito que poidan facer fronte aos diversos gastos que deban
realizar en virtude da súa autonomía de xestión, así como facer fronte a actuacións anti- covid.

5.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.30..422A.229

001

14

10.30..422D.229

001

14

10.30..422E.229

001
001

14
14

10.30..422G.229
10.30..422M.229

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Gastos funcionamento
públicos
Gastos funcionamento
públicos
Gastos funcionamento
públicos
Gastos funcionamento
públicos
Gastos funcionamento
públicos

centros
centros
centros
centros
centros

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00397

1010

N

4.088.239,00

0,00

2015.00397
2015.00397

1010

N

291.216,00

0,00

1010

N

610.890,00

0,00

2015.00397

1010

N

276.662,00

0,00

2015.00397

1010

N

8.232.993,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

13.500.000,00

0,00

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTROS IMPREVISTOS

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

5.18.3. Partidas orzamentarias de orixe
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6. AUTORIZACIÓN CONSELLEIRO
6.1. EXPEDIENTE TR-07-040-20

(Código exp. CODEX TR-2020-194-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Patrimonio Natural (001.08.03)

6.1.1. Descrición
Transferencia de crédito no capítulo II do programa 541B, dende os conceptos 230, por importe de cinco mil
euros (5.000€) e 231, por importe de trinta mil euros (30.000 €) ao concepto 212 do orzamento de gastos da
Dirección Xeral de Patrimonio Natural, para cubrir o déficit orzamentario derivado das necesidades de
reparacións e mantementos nas instalacións e centros da Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

6.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

001

13

07.03..541B.212

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Reparación, mantemento e
conservación de edificios

2015.00226

1010

35.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

6.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

13

07.03..541B.230

Axudas de custo

2015.00226

1010

N

5.000,00

0,00

001

13

07.03..541B.231

Locomoción

2015.00226

1010

N

30.000,00

0,00

6.2. EXPEDIENTE TR-07-041-20

(Código exp. CODEX TR-2020-193-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climatico (001.08.02)

6.2.1. Descrición
Transferencia de crédito entre aplicacións do capítulo II do programa 541E por importe de cinco mil euros
(5.000,00€) para asumir diversos gastos de mantemento e conservación de edificios.

6.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS

2015.00245

1010

13

07.02..541E.212

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

6.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

13

07.02..541E.22119

MATERIAL DE LABORATORIO

2015.00245

1010

N

2.500,00

0,00

001

13

07.02..541E.230

AXUDAS DE CUSTO

2015.00245

1010

N

1.500,00

0,00

001

13

07.02..541E.231

LOCOMOCIÓN

2015.00245

1010

N

1.000,00

0,00

6.3. EXPEDIENTE TR-11.A2-005-20

(Código exp. CODEX TR-2020-1-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ATURGA (306)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

6.3.1. Descrición
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Transferencia de crédito dende a aplicación 11.A2.761A.221.02 á aplicación 11.A2.761A.352, código de
proxecto 2015 00013, por importe de VINTE MIL euros (20.000,00 €) para o pagamento de xuros de mora en
concepto de sentenzas do artigo 29.3 do Estatuto dos Traballadores.

6.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

306

Xuros de mora

2015.00013

1010

20.000,00

0,00

10

11.A2..761A.352

N

6.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

306

Subministración de gas

2015.00013

1010

20.000,00

0,00

10

11.A2..761A.22102

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

6.4. EXPEDIENTE TR-12.80-044-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00200005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

6.4.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo II, programa 412A, do estado do orzamento do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 227.000,00 €, con destino á subministración de
produtos alimenticios e a traballos realizados por outras empresas. Esta transferencia ten como finalidade
axustar o crédito ás necesidades reais de gasto, en función da natureza económica.

6.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.22105

PRODUTOS ALIMENTICIOS

2014.00042

1010

N

200.000,00

0,00

103

50

32.01..412A.22799

OUTROS

2014.00042

1010

N

27.000,00

0,00

6.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

15.01..412A.202

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS

2014.00042

1010

N

50.000,00

0,00

2014.00042

1010

N

150.000,00

0,00

2014.00042

1010

N

27.000,00

0,00

50

103

50

15.01..412A.206

EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN

103

50

32.01..412A.230

AXUDAS DE CUSTO

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

6.5. EXPEDIENTE TR-12.80-047-20

(Código exp. CODEX TR-2020-59-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

6.5.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2020, por importe de 904.074,00 €, con destino a
subministracións e a axencias públicas da Comunidade Autónoma. Esta transferencia ten por finalidade dotar
crédito no capítulo II para o financiamento dos gastos derivados de material e outras subministracións así como
encomendas a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

6.5.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

15.05..412A.22113

Instrumental e pequeno laboratorio

2014.00042

1010

15.05..412A.24101

Axencia Galega de Sangue, órganos e
2016.00013
tecidos

1010

103

50
50

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

807.942,00

0,00

N

96.132,00

0,00

6.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.05..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

N

64.455,00

0,00

103

50

15.05..412A.25203

Concertos con entidades privadas

2014.00042

1010

N

839.619,00

0,00

6.6. EXPEDIENTE TR-14-071-20

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00200004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

6.6.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de ochenta e tres mil euros (83.000,00 €) entre aplicacións orzamentarias
correspondentes ao capítulo II do programa de gasto 711A, “Dirección e Servizos Xerais do Medio Rural”,
pertencente á Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural.
O obxecto da transferencia é contar cos fondos propios necesarios para afrontar os gastos relativos a
reparacións, mantemento e conservación ata o final do exercicio, (aplicación 14.01.711A.212 – proxecto 2015
00605), e os gastos derivados das indemnizacións por razón de servizo do persoal das escalas de axentes
forestais e axentes facultativos ambientais da Xunta de Galicia relativos ao 1º semestre do exercicio 2020,
(aplicación 14.01.711A.231 – proxecto 2015 00605).

6.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.01..711A.212

Edificios e outras construcións

2015.00605

1010

N

40.000,00

0,00

001

16

14.01..711A.231

Locomoción

2015.00605

1010

N

43.000,00

0,00

6.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Postais

2015.00605

1010

83.000,00

0,00

16

14.01..711A.22201

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

6.7. EXPEDIENTE TR-14-075-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00200005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

6.7.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de tres mil douscentos euros (3.200,00 €) entre aplicacións orzamentarias
correspondentes ao capítulo II do programa de gasto 711A, “Dirección e Servizos Xerais do Medio Rural”,
correspondente a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural.
O obxecto da transferencia é contar na aplicación 14.01.711A.202 – proxecto 2015 00605, cos fondos propios
necesarios para afrontar ata final de ano os gastos de aluguer de prazas de garaxe e dunha caseta de
incendios, na Xefatura Territorial de Lugo.
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6.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Edificios e outras construcións

2015.00605

1010

16

14.01..711A.202

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.200,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.200,00

0,00

6.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Material de transporte

2015.00605

1010

16

14.01..711A.214

6.8. EXPEDIENTE TR-15-040-20

N

(Código exp. CODEX TR-2020-223-00200003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Mar (001.15)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.15.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

6.8.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de seis mil euros (6.000,00€) entre conceptos do capítulo II do programa
721A do orzamento de gastos da Consellería do Mar, para dotar o concepto de indemnizacións por razóns do
servizo, outras indemnizacións.

6.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outras indemnizacións

2015.00606

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Material de oficina ordinario non
inventariable

2015.00606

1010

19

15.01..721A.233

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000,00

0,00

6.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
19

15.01..721A.22000

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001
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7. AMPLIACIÓN/BAIXA
7.1. EXPEDIENTE AB-00-040-20

(Código exp. CODEX AB-2020-221-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias (001.14.04)

7.1.1. Descrición
Baixa de crédito no capítulo II no programa 713D "Mellora na calidade da producion agroalimentaria" con
ampliación no capítulo IV no programa 111B "Actividade lexislativa", para o financiamento do convenio entre o
Parlamento de Galicia e a Consellería do Medio Rural, para a organización da provisión e reparto de alimentos
para as persoas en situación de vulnerabilidade agravada a raíz da COVID_19.

7.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

001

12

01.01..111B.48102

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

SUBVENCIONS A ENTIDADES DE CARACTER
2015.00002
SOCIAL

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

65.000,00

0,00

N

7.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS

2015.00612

1010

65.000,00

0,00

16

14.04..713D.22199

7.2. EXPEDIENTE AB-00-043-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-221-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias (001.14.04)

7.2.1. Descrición
Baixa de crédito no capítulo II no programa 713D "Mellora na calidade da producion agroalimentaria" con
ampliación no capítulo IV no programa 111B "Actividade lexislativa", para o financiamento do convenio entre o
Parlamento de Galicia, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a través de
Axencia de Turismo de Galicia e a Consellería do Medio Rural, para a organización da provisión e repartición
de menús de Nadal para as persoas en situación de vulnerabilidade agravada a raíz da COVID_19.

7.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

12

01.01..111B.48102

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

SUBVENCIONS A ENTIDADES DE CARACTER
2015.00002
SOCIAL

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

25.000,00

0,00

N

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

7.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS

2015.00612

1010

25.000,00

0,00

16

14.04..713D.22199

7.3. EXPEDIENTE AB-00-045-20

N

(Código exp. CODEX AB-2020-231-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Política Financeira , Tesouro e Fondos Europeos. (001.23.03)
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7.3.1. Descrición
Ampliación de crédito na aplicación 23.03.621A.890.00 Fondo de Garantía de Avais por un importe de un millón
oitocentos cincuenta mil euros (1.850.000,00€).

7.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

FONDO DE GARANTÍA DE AVAIS

2012.00818

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

12

23.03..621A.89000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.850.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

09.10..741A.73205

Instituto Galego de Promoción
Económica

2015.00282

1010

N

1.850.000,00

0,00

405

10

09.A1..741A.8900

Fondo de Garantía de Avais

2015.00009

1010

N

1.850.000,00

0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

7.4. EXPEDIENTE AB-12.80-009-20

(Código exp. CODEX AB-2020-59-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

7.4.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no programa 412B, concepto 489.0 do estado de gastos do Servizo Galego de
Saúde para o ano 2020, con destino a farmacia (receitas médicas), por importe de 5.301.713,29 €. A ampliación
ten por obxecto dispoñer de crédito necesario para o aboamento da facturación derivada da subministración de
receitas médicas dispensadas no mes de decembro polas oficinas de farmacia á poboación protexida polo
Servizo Galego de Saúde.

7.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Farmacia receitas médicas

2014.00002

1010

PROXECTO

50

15.01..412B.4890

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.301.713,29

0,00

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

N

27.641,45

0,00

1010

N

280,82

0,00

N

7.4.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Equipamentos procesos de
2014.00042
información
Maquinaria, instalacións e
2014.00042
utensilios
Reformas, ampliacións e melloras en
2017 .00001
AP

103

50

15.01..412A.206

103

50

15.01..412A.213

103

50

15.01..412B.6311

1010

N

31,16

0,00

103

50

15.01..414A.6281

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

177,52

0,00

103

50

15.01..414A.6401

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

307,23

0,00

2014.00042

1010

N

9.811,98

0,00

103

50

15.05..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

103

50

15.05..412A.212

Edificios e outras construccións

2014.00042

1010

N

3.042,85

0,00

103

50

15.05..412A.22606

Reunións, conferencias e cursos

2014.00042

1010

N

5.282,80

0,00

103

50

15.05..412A.230

Axudas de custo

2014.00042

1010

N

3.057,14

0,00

103

50

15.05..412A.231

Locomoción

2014.00042

1010

N

2.088,49

0,00

103

50

15.05..412B.231

Locomoción

2014.00041

1010

N

2.735,98

0,00

103

50

15.71..412A.204

Material de transporte

2014.00042

1010

N

32.266,61

0,00

103

50

15.71..412B.205

Mobiliario e utensilios

2014.00041

1010

N

1.999,84

0,00

15.71..412B.206

Equipamentos procesos de
información

2014.00041

1010

N

1.100,00

0,00

103

50
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

27.01..412A.230

Axudas de custo

2014.00042

1010

N

4.983,44

0,00

103

50

27.01..412B.230

Axudas de custo

2014.00041

1010

N

1.503,66

0,00

103

50

27.01..412B.231

Locomoción

2014.00041

1010

N

1.568,90

0,00

103

50

27.01..412B.233

103

50

27.01..414A.233

Outras indemnizacións

2014.00041

1010

N

9.760,00

0,00

Outras indemnizacións

2014.00009

1010

N

1.360,00

0,00

103

50

27.01..414A.6281

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

0,52

0,00

103

50

27.01..414A.6401

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

6.792,50

0,00

103

50

32.01..412A.230

Axudas de custo

2014.00042

1010

N

847,38

0,00

103

50

32.01..412B.230

Axudas de custo

2014.00041

1010

N

4.529,36

0,00

103

50

32.01..414A.6281

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

152,80

0,00

103

50

32.01..414A.6401

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

779,42

0,00

103

50

36.01..412A.202

Edificios e outras construccións

2014.00042

1010

N

18.924,73

0,00

103

50

36.01..412A.203

Maquinaria, instalacións e
utensilios

2014.00042

1010

N

29.876,40

0,00

103

50

36.01..412A.204

Material de transporte

2014.00042

1010

N

77,39

0,00

103

50

36.01..412A.205

Mobiliario e utensilios

2014.00042

1010

N

5.000,00

0,00

103

50

36.01..412A.206

Equipamentos procesos de
información

2014.00042

1010

N

15.220,58

0,00

103

50

36.01..412A.209

Cánons

2010.90001

1010

N

13.403,00

0,00

103

50

36.01..412A.230

Axudas de custo

2014.00042

1010

N

3.710,23

0,00

103

50

36.01..412B.205

Mobiliario e utensilios

2014.00041

1010

N

23.413,52

0,00

103

50

36.01..414A.6281

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

419,34

0,00

103

50

36.01..414A.6401

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

3.441,46

0,00

103

50

36.03..414A.6281

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

1.789,15

0,00

103

50

36.03..414A.6401

Apoio programa MIR

2014.00009

1010

N

21.794,00

0,00

103

50

50.01..411A.22000

Ordinario non inventariable

2014.00043

1010

N

17.378,14

0,00

103

50

50.01..411A.22002

2014.00043

1010

N

6.382,34

0,00

103

50

50.01..411A.6211

2013.00001

1010

N

54.083,27

0,00

103

50

50.01..411A.6320

2014.00043

1010

N

7.614,56

0,00

103

50

50.01..411A.6407

Programas de xestión económica

2014.00014

1010

N

28.376,91

0,00

103

50

50.01..411A.6408

Ordenación administrativa

2009.00009

1010

N

24.395,02

0,00

103

50

50.01..412A.209

Cánons

2014.00055

1010

N

15.699,24

0,00

2010.90001

1010

N

446,33

0,00

2014.00038

1010

N

452.415,59

0,00

2015.00003

1010

N

24.354,63

0,00

2015.00004

1010

N

764.648,15

0,00

2016.00025

1010

N

635.283,36

0,00

2016.00026

1010

N

8.745,00

0,00

2017.00002

1010

N

534.886,11

0,00

2019.00001

1010

N

285.424,52

0,00

2020.00006

1010

N

151.419,06

0,00

2020.00007

1010

N

112.186,15

0,00

2020.00008

1010

N

153.434,15

0,00

2015.00001

1010

N

116.160,00

0,00

2017.00002

1010

N

14.641,00

0,00

Material informático non
inventariable
Ampliacións e melloras edificios
admtvos
Reparación e mellor edificios
admtvos

Investimentos en terreos e bens
materiais
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Plans directores e outras
actuacións
Equipamentos (maquinaria e
mobiliario)
Equipamentos (maquinaria e
mobiliario)

103

50

50.01..412A.6200

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6211

103

50

50.01..412A.6212

103

50

50.01..412A.6212

103

50

50.01..412B.6210

Construccións de centros saúde

2020.00002

1010

N

151.987,69

0,00

103

50

50.01..412B.6211

Plans directores e outras
actuacións

2017.00001

1010

N

981.194,84

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

50.01..412B.6281

Xestión e coordinación da atención
primaria

2014.00008

1010

N

61.500,00

0,00

103

50

50.01..412B.6282

Calidade e xestión clínica

2014.00023

1010

N

28.700,00

0,00

103

50

50.01..412B.6311

Reformas, ampliacións e melloras AP 2017.00001

1010

N

308.315,02

0,00

103

50

50.01..412B.6311

Reformas, ampliacións e melloras AP 2020.00003

1010

N

28.288,21

0,00

103

50

50.01..412B.6400

Programas sanitarios

2020.00004

1010

N

30.000,00

0,00

103

50

50.01..412B.6402

Calidade e xestión clínica

2014.00023

1010

N

1.104,00

0,00

2014.00016

1010

N

11.644,00

0,00

2014.00024

1010

N

16.572,40

0,00

2012.00047

1010

N

1.871,00

0,00

2014.00033

1010

N

13.390,95

0,00

103

50

50.01..412B.6403

Coordinación prestación
farmacéutica

103

50

50.01..412B.6404

Estratexias de saúde e seguridade

103

50

50.01..413A.6400

103

50

50.01..413A.6401

Programa de loita contra as
drogodependencias
Programas de xestión socio
sanitaria

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

7.5. EXPEDIENTE AB-12.80-010-20

(Código exp. CODEX AB-2020-59-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

7.5.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no programa 414A do capítulo I do estado de gastos do Servizo Galego de Saúde
para o ano 2020, con destino a seguridade social, por importe de 973.674,39 €. A ampliación ten por obxecto
dispoñer do crédito necesario para o aboamento das cotas da seguridade social do mes de decembro, do
persoal en formación MIR, nas Áreas Sanitarias de A Coruña e Cee; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos;
Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; Vigo e Pontevedra e O Salnés.

7.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..414A.16000

Seguridade social

2016.00016

1010

N

364.154,37

0,00

103

50

27.01..414A.16000

Seguridade social

2016.00016

103

50

32.01..414A.16000

Seguridade social

2016.00016

1010

N

165.346,60

0,00

1010

N

42.557,40

0,00

103

50

36.01..414A.16000

Seguridade social

2016.00016

1010

N

341.785,77

0,00

103

50

36.03..414A.16000

Seguridade social

2016.00016

1010

N

59.830,25

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

7.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

N

14.453,71

0,00

103

50

15.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1013

N

550,20

0,00

103

50

15.01..412A.15200

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.

2016.00014

1010

N

10.000,91

0,00

103

50

15.01..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

176.083,74

0,00

103

50

15.01..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1010

N

9.598,38

0,00

103

50

15.01..412B.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00015

1013

N

407,75

0,00

103

50

15.01..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

50.124,84

0,00

103

50

15.05..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

1.197,62

0,00

103

50

15.05..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

N

1.018,47

0,00

2016.00014

1010

N

18.826,00

0,00

103

50

15.05..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

15.05..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

23.061,56

0,00

103

50

15.05..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

10.589,62

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.71..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

10.686,70

0,00

103

50

15.71..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

N

8.298,83

0,00

103

50

15.71..412A.14000

Outro persoal

2016.00014

1013

N

129,33

0,00

103

50

15.71..412A.14001

Substitucións outro persoal

2016.00014

1010

N

2.870,67

0,00

103

50

15.71..412A.15304

2016.00014

1010

N

4.431,42

0,00

103

50

15.71..412A.15304

2016.00014

1013

N

446,58

0,00

103

50

15.71..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

195.107,72

0,00

103

50

15.71..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

47.876,00

0,00

103

50

15.71..561C.13100

Retribucións básicas

2016.00017

1010

N

60.547,75

0,00

103

50

15.71..561C.13108

IPC galego

2016.00017

1010

N

95,48

0,00

103

50

27.01..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

15.833,06

0,00

103

50

27.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1010

N

6.852,43

0,00

103

50

27.01..412B.13100

Retribucións básicas

2016.00015

1013

N

3.090,02

0,00

103

50

27.01..412B.13100

Retribucións básicas

2020.00014

1013

N

57,55

0,00

103

50

27.01..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

18.036,96

0,00

103

50

27.01..561C.13100

Retribucións básicas

2016.00017

1010

N

5.939,00

0,00

103

50

27.01..561C.13108

IPC galego

2016.00017

1010

N

22,00

0,00

103

50

32.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1010

N

2.710,39

0,00

103

50

32.01..412A.13100

Retribucións básicas

2016.00014

1013

N

1.625,18

0,00

103

50

32.01..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

40.351,77

0,00

103

50

32.01..412B.15200

2016.00015

1010

N

10.000,00

0,00

103

50

32.01..412B.15304

2016.00015

1010

N

10.000,00

0,00

103

50

32.01..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

6.441,36

0,00

103

50

36.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

N

5.081,32

0,00

103

50

36.01..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1013

N

197,29

0,00

2016.00014

1010

N

33.312,86

0,00

2016.00014

1013

N

1.596,42

0,00

Produtividade factor variable.
Programas especiais.
Produtividade factor variable.
Programas especiais.

Produtividade persoal estatutario.
Factor fixo.
Produtividade factor variable.
Programas especiais.

Produtividade factor variable.
Programas especiais.
Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

36.01..412A.15304

103

50

36.01..412A.15304

103

50

36.01..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

37.004,74

0,00

103

50

36.01..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

25.351,30

0,00

103

50

36.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1010

N

9.950,49

0,00

103

50

36.01..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1013

N

784,51

0,00

103

50

36.01..561C.13100

Retribucións básicas

2016.00017

1010

N

19.227,08

0,00

103

50

36.01..561C.13108

IPC galego

2016.00017

1010

N

199,00

0,00

103

50

36.03..412A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00014

1010

N

2.028,08

0,00

2016.00014

1010

N

3.425,56

0,00

2016.00014

1010

N

5.723,06

0,00

2016.00015

1010

N

1.165,01

0,00

2020.00014

1013

N

547,47

0,00

6.010,20

0,00

103

50

36.03..412A.15304

Produtividade factor variable.
Programas especiais.

103

50

36.03..412A.16105

Complementos de prestación

103

50

36.03..412B.15301

103

50

36.03..412B.15304

103

50

36.03..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

103

50

36.03..414A.12000

Soldos subgrupo A1

2016.00016

1010

N

1.510,00

0,00

103

50

50.01..412A.16105

Complementos de prestación

2016.00014

1010

N

21.278,00

0,00

103

50

50.01..412B.16105

Complementos de prestación

2016.00015

1010

N

31.919,00

0,00

Produtividade factor variable.
Persoal directivo
Produtividade factor variable.
Programas especiais.

7.6. EXPEDIENTE AB-14-004-20

(Código exp. CODEX AB-2020-219-00100001)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

7.6.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de cento vinte mil euros (120.000,00 €) na aplicación orzamentaria
14.04.713F.430.09, correspondente a transferencias de financiamento de gasto corrente do Fondo Galego de
Garantía Agraria (FOGGA), e polo mesmo importe no capítulo I deste organismo.
Baixa de crédito por importe de cento vinte mil euros (120.000,00 €) no capítulo I do programa de gasto 713E
da Consellería do Medio Rural.
O obxecto da presente modificación é contar con crédito suficiente para proceder á tramitación dunha
ampliación de crédito no orzamento do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA), coa finalidade de afrontar
os pagamentos das cotas de Seguridade Social nos meses de novembro e decembro do vixente exercicio.

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

16

14.04..713F.43009

Tansferencias correntes. FOGGA

2015.00586

1010

203

10

14.80..713F.16000

Seguridade Social

2016.00009

1010

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

120.000,00

0,00

N

120.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

120.000,00

0,00

7.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Fondo retributivo

2016.00248

1010

16

14.04..713E.180

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

7.6.2. Partidas orzamentarias de destino
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8. BAIXA
8.1. EXPEDIENTE AB-00-041-20

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

8.1.1. Descrición
Baixa de crédito, no programa 621B "Imprevistos e funcións non clasificadas", por un importe de trece millóns
de euros (13.000.000,00 €) como consecuencia dunha ampliación de crédito coa referencia en Codex AM-2020279-00100002, no capítulo I, cotas de Seguridade Social, programas de gasto 422A “Educación Infantil,
Primaria e ESO” e 422B “Ensinanza secundaria, formación profesional e outras ensinanzas” no orzamento de
gastos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

8.1.2. Partidas orzamentarias de destino

8.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros Imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

8.2. EXPEDIENTE AB-00-042-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

13.000.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

8.2.1. Descrición
Baixa de crédito, no programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas por importe de dous millóns
cincocentos cincuenta e nove mil cento vinte e cinco euros con corenta e catro céntimos (2.559.125,44 €), como
consecuencia da ampliación de crédito AM-2020-179-00100001 no capítulo I do programa 121A (cotas
Seguridade Social) do estado de gastos da Vicepresidencia primeria e Consellería de Presidencia, Xustiza e
Turismo.

8.2.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

8.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

8.3. EXPEDIENTE AB-00-044-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.559.125,44

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)
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8.3.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO, no programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas, por importe de cincuenta e
un millóns douscentos corenta e catro mil setecentos cincuenta e cinco euros con nove céntimos
(51.244.755,09 €), como consecuencia da ampliación de crédito AM-2020-211-00100003 no capítulo IV do
programa 411A do estado de gastos da Consellería de Sanidade para o ano 2020

8.3.2. Partidas orzamentarias de destino

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

8.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

8.4. EXPEDIENTE AB-23-006-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

51.244.755,09

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

8.4.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO, no programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas por importe de tres millóns
vinte e nove mil trescentos oitenta seis euros con catro céntimos (3.029.386,04 €), como consecuencia da
ampliación de crédito AM-2020-216-00100001 no capítulo IV do programa 312A do estado de gastos da
Consellería de Política Social para o ano 2020.

8.4.2. Partidas orzamentarias de destino

8.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprvistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

8.5. EXPEDIENTE AB-23-008-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.029.386,04

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

8.5.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO, no programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas, por importe de vinte e sete
millóns cincocentos sesenta e un mil seiscentos corenta e un euros e setenta e seis céntimos (27.561.641,76
€), como consecuencia da ampliación de crédito AM-2020-211-00100005 no capítulo IV do programa 411A do
estado de gastos da Consellería de Sanidade para o ano 2020.

8.5.2. Partidas orzamentarias de destino
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8.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

8.6. EXPEDIENTE AB-23-009-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

27.561.641,76

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

8.6.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO no programa 621B "imprevistos e funcións non clasificadas", por un importe de catro
millóns catrocentos mil euros (4.400.000,00 €), como consecuencia da ampliación de crédito AM-2020-27900100004 no capítulo I dos programas de gasto 422A e 422M do estado de gastos da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade (Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

8.6.2. Partidas orzamentarias de destino

8.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTROS IMPREVISTOS

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

8.7. EXPEDIENTE BC-09.A3-004-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.400.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-4-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

GAIN (304)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

8.7.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO por importe de 2.000.000,00 € en conceptos orzamentarios do Capítulo IV
e VI do programa 561A do estado de gastos da Axencia Galega de Innovación ao programa 621B "Imprevistos
e funcións non clasificadas", para reasignación de créditos como consecuencia dos remanentes de diversas
actuacións da Axencia Galega de Innovación.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

8.7.2. Partidas orzamentarias de destino

8.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

304

10

09.A3..561A.4030

TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS
2016.00004
PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DO

1010

100.000,00

0,00

304

10

09.A3..561A.4700

FOMENTO DA CONTRATACIÓN

1010

50.000,00

0,00

1010

150.000,00

0,00

1010

1.425.000,00

0,00

1010

145.000,00

0,00

304

10

09.A3..561A.4810

304

10

09.A3..561A.6400

304

10

09.A3..561A.6400

2016.00017

A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS
2016.00004
DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS
2015.00020
PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DO
INVESTIMENTOS INMATERIAIS EN I+D+I

2016.00017
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

INVESTIMENTOS INMATERIAIS EN I+D+I

2020.00001

1010

10

09.A3..561A.6400

8.8. EXPEDIENTE BC-14-003-20

IMPORTE

CONSOLIDABLE

130.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-222-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Desenvolvemento Rural (001.14.05)

8.8.1. Descrición
Baixa de crédito por importe de seiscentos cincuenta e catro euros con sesenta e sete céntimos (654,67 €) na
aplicación orzamentaria 14.05.551A.604.1, proxecto 2016 00219, da Dirección Xeral de Desenvolvemento
Rural.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

O obxecto desta modificación é dar de baixa os fondos propios necesarios para financiar a tramitación, por
parte da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, dun pagamento extraorzamentario
a favor da conta FEADER 2080-0388-28-3110001396 do FOGGA.

8.8.2. Partidas orzamentarias de destino

8.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

ESTRUCTURAS AGRARIAS

2016.00219

1010

16

14.05..551A.6041

8.9. EXPEDIENTE BC-14-004-20

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

654,67

0,00

(Código exp. CODEX BC-2020-220-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación Forestal (001.14.03)

8.9.1. Descrición
Baixa de crédito por importe de doce mil seiscentos corenta e nove euros con noventa e sete céntimos
(12.649,97€) na aplicación orzamentaria 14.03.713B.604.6, proxecto 2016 00199, da Dirección Xeral de
Planificación e Ordenación Forestal.

O obxecto desta modificación é dar de Baixa os fondos propios necesarios para financiar a tramitación, por
parte da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, dun pagamento extraorzamentario
a favor da conta FEADER 2080-0388-28-3110001396 do FOGGA.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

8.9.2. Partidas orzamentarias de destino

8.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.03..713B.6046

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Loita integrada contra enfermidades
2016.00199
e pragas forestais
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MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

12.649,97

0,00

N

Informe para o Parlamento
8.10. EXPEDIENTE BC-14.A1-004-20

(Código exp. CODEX BC-2020-9-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGADER (408)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

8.10.1. Descrición
Baixa de crédito por importe de un millón setecentos oito mil seiscentos oitenta euros e corenta céntimos
(1.708.680,40 €.) nas aplicacións: 14.A1.712A.760.0 – proxecto 2016.00008 e 14.A1.712A.640.4 – proxecto
2017.00004 no orzamento da Axencia de Desenvolvemento Rural (AGADER).
O obxecto desta modificación é poñer a disposición do programa 621B, “imprevistos e funcións non
clasificadas” os remanentes das referidas aplicacións e proxecto

8.10.2. Partidas orzamentarias de destino

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

8.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

408

10

14.A1..712A.6404

Inmobilizado vinculado ao
Desenvolvemento Rural

2017.00004

1010

N

200.000,00

0,00

408

10

14.A1..712A.7600

Tranf. de capital a concellos

2016.00008

1010

N

1.508.680,40

0,00

8.11. EXPEDIENTE BC-14.A1-005-20

(Código exp. CODEX BC-2020-9-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGADER (408)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

8.11.1. Descrición
Baixa de crédito por importe de douscentos mil euros (200.000,00 €) nunha aplicación orzamentaria do capítulo
VII do programa de gasto 712A “fixación de poboación no medio rural” da Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural (AGADER).
O obxecto é contar con crédito suficiente na DX de Planificación e Ordenación Forestal para tramitar a
ampliación do orzamento do "Encargo de execución para a realización do servizo de apoio para a codificación
do sistema rexistral forestal de Galicia, de apoio ao impulso da xestión forestal activa e multifuncionalidade do
monte galego e de apoio as inspeccións e controis das axudas forestais no ano 2020 e 2021 (11/20-M).
Esta baixa de crédito introduce a modificación necesaria no programa de gasto 712A co fin de reflectir as
repercusións derivadas da tramitación dunha transferencia de crédito dende a aplicación 14.05.712A.732.09,
relativa ás transferencias de financiamento de gasto de capital da AGADER e pertencente á Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural, á aplicación orzamentaria 14.03.713B.640.1 da DX de Planificación e Ordenación
Forestal.

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

8.11.2. Partidas orzamentarias de destino

8.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
408

10

14.A1..712A.6404

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

INMOBILIZADO VINCULADO AO
DESENVOLVEMENTO RURAL

2017.00004

1010
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

200.000,00

0,00

Informe para o Parlamento
8.12. EXPEDIENTE BC-23-001-20

(Código exp. CODEX BC-2020-230-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Planificación e Orzamentos. (001.23.02)

8.12.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO, no programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas por importe de catro millóns
douscentos oitenta e dous mil douscentos corenta e nove euros con setenta e seis céntimos (4.282.249,76 €),
como consecuencia da ampliación de crédito AM-2020-211-00100002 no capítulo IV do programa 411A do
estado de gastos da Consellería de Sanidade para o ano 2020.

8.12.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTROS IMPREVISTOS

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

8.12.2. Partidas orzamentarias de destino
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.282.249,76

0,00

Informe para o Parlamento

9. ACORDO DO CONSELLO
9.1. EXPEDIENTE TR-05-058-20

(Código exp. CODEX TR-2020-179-00300003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

9.1.1. Descrición
Transferencia de crédito dende varias aplicacións dos capítulos II e IV do programa 212A á aplicación
05.22.131A.481.1 (CP 2015 00105) por importe de 139.753,37 euros, co obxecto de reasignar o crédito
existente e finalidade de facer fronte as obrigas derivadas dos gastos de funcionamento e infraestrutura dos
servizos de asistencia letrada ao detido e defensa gratuítas.

9.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

001

11

05.22..131A.4811

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Asistencia xurídica gratuíta.
Colexios de avogados

2015.00105

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

139.753,37

0,00

9.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.25..212A.22103

COMBUSTIBLE

2015.00086

1010

N

65.000,00

0,00

001

11

05.25..212A.22104

VESTIARIO

2015.00086

1010

N

20.000,00

0,00

001

11

05.25..212A.22799

2015.00086

1010

N

7.000,00

0,00

001

11

05.25..212A.44217

2015.00134

1010

N

47.753,37

0,00

TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS
EMPRESAS.OUTROS
CONSORCIOS PROVINCIAIS
CONTRAINCENDIOS

9.2. EXPEDIENTE TR-11-028-20

(Código exp. CODEX TR-2020-276-00300001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Patrimonio Cultural (001.10.41)

9.2.1. Descrición
Transferencia de crédito polo importe total de 76.588,03 € entre distintas aplicacións da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade para facer fronte ao pago dos xuros de demora dunha sentenza xudicial.

9.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Xuros de demora

2014.00694

1010

76.588,03

0,00

17

11.30..433A.352

N

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

9.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

17

11.10..431A.231

Axudas de custo

2015.00411

1010

N

13.502,18

0,00

001

17

11.20..432B.22701

Seguranza

2015.00414

1010

N

11.500,00

0,00

001

17

11.20..432B.231

Locomoción

2015.00414

1010

N

2.500,00

0,00

001

17

11.20..432B.4813

Axudas a institucións culturais

2015.00371

1010

N

18.600,00

0,00

001

17

11.30..433A.4812

2015.00348

1010

N

5.000,00

0,00

001

17

11.40..151A.4802

2002.07801

1010

N

25.485,85

0,00

Sub. Nom. á Real Academia de Belas
Artes Gastos funcionamento
Bolsas nos lectorados de lingua
galega
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9.3. EXPEDIENTE TR-23-051-20

(Código exp. CODEX TR-2020-204-00300001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.10.10)

9.3.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 6.486.962,00 € dende diversas aplicacións orzamentarias dos
capítulos 2, 4, 6 e 7 dos programas 422A, 422D, 422M, 423A e 423B, con destino ao programa 621B
imprevistos e funcións non clasificadas; a non execución de determinadas accións por parte da consellería,
como consecuencia da pandemia provocada pola Covid-19, xera a existencia de remanentes de crédito que se
poñen a disposición da Consellería de Facenda.

9.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1013

12

23.02..621B.520

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.486.962,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

590.000,00

0,00

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

9.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14

10.10..422A.6221

CONSTRUCIÓNS

2016.00137

1010

N

001

14

10.10..422A.6221

CONSTRUCIÓNS

2017.00023

1010

N

197.000,00

0,00

001

14

10.10..422A.6221

CONSTRUCIÓNS

2019.00064

1010

N

1.735.007,00

0,00

001

14

10.10..422D.6221

CONSTRUCIÓNS

2017.00023

1010

N

4.848,59

0,00

001

14

10.10..422D.6221

CONSTRUCIÓNS

2019.00064

1010

N

331.639,95

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCIÓNS

2017. 00023

1010

N

800.000,00

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCIÓNS

2019.00039

1010

N

54.905,00

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCIÓNS

2019.00060

1010

N

20.037,04

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCIÓNS

2019.00064

1010

N

250.000,00

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCIÓNS

2019.00068

1010

N

6.560,42

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCIÓNS

2020.00036

1010

N

10.000,00

0,00

001

14

10.20..422M.224

PRIMAS DE SEGUROS

2015.00424

1010

N

29.908,00

0,00

001

14

10.20..422M.4800

PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS

2014.00401

1010

N

250.000,00

0,00

001

14

10.20..422M.4801

BOLSAS PARA A MOCIDADE NO EXTERIOR
2018.00101
PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE F.

1010

N

508.000,00

0,00

001

14

10.20..423A.22308

TRANSPORTE ESCOLAR

2015.00423

1010

N

75.000,00

0,00

001

14

10.20..423A.224

PRIMAS DE SEGUROS

2010.01201

1010

N

21.170,97

0,00

1010

N

95.762,12

0,00

1010

N

18.000,00

0,00

1010

N

2.158,91

0,00

AXUDAS A AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
2010.01201
DE CENTROS EDUCATIVOS NON
AXUDAS A CENTROS CONCERTADOS PARA
2010.01201
INCREMENTAR O DOMINIO DASLINGUAS
FORMACION PROFESORADO EN PROGRAMAS
2015.00363
DE EXITO ESCOLAR

001

14

10.20..423A.4802

001

14

10.20..423A.4820

001

14

10.20..423B.6402

001

14

10.30..422A.22613

Gastos funcionamento tribunais

2015.00343

1010

N

22.676,00

0,00

001

14

10.30..422A.230

Axudas de custo

2015.00343

1010

N

80.000,00

0,00

001

14

10.30..422A.233

Outras indemnizacións

2015.00343

1010

N

125.000,00

0,00

001

14

10.30..422A.4820

Persoal docente - concertos
infantil

2000.07401

1010

N

81.206,00

0,00

001

14

10.30..422A.4820

Outros gastos - concertos infantil

2004.00434

1010

N

15.069,00

0,00

2001.07401

1010

N

50.836,00

0,00

Persoal docente - concertos
primaria/ESO
Outros gastos - concertos
primaria/ESO

001

14

10.30..422A.4821

001

14

10.30..422A.4821

2002.07102

1010

N

17.201,00

0,00

001

14

10.30..422A.4821

Seminarios

2010.00609

1010

N

107.970,00

0,00

2001.07402

1010

N

23.741,00

0,00

2002.07103

1010

N

4.315,00

0,00

001

14

10.30..422D.4820

Persoal docente - educación
especial

001

14

10.30..422D.4820

Outros gastos - educación especial
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Convenio O Pelouro

2002.07106

1010

N

56.626,00

0,00

2010.00610

1010

N

17.709,00

0,00

2015.00342

1010

N

67.912,00

0,00

2015.00343

1010

N

45.000,00

0,00

1010

N

64.532,00

0,00

1010

N

496.247,00

0,00

1010

N

210.924,00

0,00

14

10.30..422D.4820

001

14

10.30..422D.4820

001

14

10.30..422M.22001

001

14

10.30..422M.22613

001

14

10.30..423A.4800

001

14

10.30..423A.6280

001

14

10.30..423A.7800

Persoal complementario - educación
especial
Prensa, revistas, libros e outras
publicacións
Gastos funcionamento tribunais

Axudas adquisición material escolar
2015.00685
(2019-2020)
Fondo solidario de libros de texto
2016.00354
(2019-2020)
Axudas adqusición libros de texto
2015.00318
(2019-2020)

9.4. EXPEDIENTE TR-23-054-20

(Código exp. CODEX TR-2020-199-00300006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.06.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

9.4.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 2.000.000,00 € dende conceptos orzamentarios do Capítulo IV e VII do
programa 561A, do estado de gastos da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación o 621B "Imprevistos e funcións non clasificadas", para reasignación de créditos, como consecuencia
dos remanentes de diversas actuacións da Axencia Galega de Innovación.

9.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTROS IMPREVISTOS

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.000.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

9.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

15

09.10..561A.43207

AXENCIA GALEGA DE INNOVACON

2015.00281

1010

N

300.000,00

0,00

001

15

09.10..561A.73207

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

2015.00281

1010

N

1.700.000,00

0,00

9.5. EXPEDIENTE TR-23-058-20

(Código exp. CODEX TR-2020-276-00300002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Patrimonio Cultural (001.10.41)

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

9.5.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 812.000,00 € dende diversas aplicación do capítulo VI e VII do
Servizo 30 Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade con
destino ao programa 621B, imprevistos e funcións non clasificadas; a non execución de determinadas accións
por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como consecuencia da pandemia provocada pola Covid-19,
xera a existencia de remanentes de crédito que se poñen a disposición da Consellería de Facenda.

9.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros Imprevistos

2011.00912

1010

12

23.02..621B.520

9.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

812.000,00

0,00

Informe para o Parlamento

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

17

11.30..433A.6190

001

17

11.30..433A.6191

001

17

11.30..433A.6192

001

17

11.30..433A.6321

001

17

11.30..433A.7600

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Inervencións en edificios e outras
construcións
Conservación e restauración de
pinturas murais e retablos
Conseración e proteción de
xacementos arqueolóxicos
Intervencións no Patrim. e
Infraestruturas culturais
Axudas e convenios para
conservación do patrimonio

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2014.00446

1010

N

516.239,70

0,00

2014.00446

1010

N

25.740,00

0,00

2014.00446

1010

N

93.132,30

0,00

2014.00446

1010

N

106.888,00

0,00

2015.00380

1010

N

70.000,00

0,00

9.6. EXPEDIENTE TR-23-059-20

(Código exp. CODEX TR-2020-219-00300007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 05/04/2021 11:14:41

9.6.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de un millón setecentos oito mil seiscentos oitenta euros con corenta
céntimos(1.708.680,40 €) con orixe na aplicación orzamentaria 14.05.712A.732.09, correspondente a
transferencias de financiamento da Axencia de Desenvolvemento Rural (AGADER)” e destino no programa
621B, “imprevistos e funcións non clasificadas”.
O obxecto desta modificación é poñer a disposición do programa 621B, “imprevistos e funcións non
clasificadas” os remanentes dos proxectos da AGADER 2016 00008 (“mellora de camiños”) e 2017 00004
(“mobilización de terras no contorno rural”)

9.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Outros imprevistos

2011.00912

1010

PROXECTO

MOD. ELX.

2015.00598

1010

2016.00239

1010

12

23.02..621B.520

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.708.680,40

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

200.000,00

0,00

N

1.508.680,40

0,00

N

9.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
16

14.05..712A.73209

001

16

14.05..712A.73209

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO
RURAL
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO
RURAL

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROS9FmONJyT5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001

DESCRICIÓN APLICACIÓN
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
As deputadas e deputados abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e
144 do Regulamento da Cámara, solicitan á Mesa do Parlamento que proceda á
tramitación de comparecencia urxente en Pleno do Presidente da Xunta de Galiza,
para dar explicacións sobre o ritmo da vacinación fronte a Covid-19, así como sobre a
opacidade e falta de información na administración da vacina.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROVeMNs6mfS6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores

1

48902

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2021 12:56:48

Paulo Ríos Santomé na data 05/04/2021 13:18:51

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 13:18:57

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:19:05

Alexandra Fernández Gómez na data 05/04/2021 13:19:12

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROVeMNs6mfS6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2021 13:19:20

Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 13:19:28

María González Albert na data 05/04/2021 13:19:36

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 13:19:45

2

48903

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 13:19:53

María del Carmen Aira Díaz na data 05/04/2021 13:20:01

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:20:10

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2021 13:20:18

Iria Carreira Pazos na data 05/04/2021 13:20:30

Daniel Pérez López na data 05/04/2021 13:21:02

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 13:21:16

Xosé Luis Rivas Cruz na data 05/04/2021 13:21:26

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:21:35

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROVeMNs6mfS6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 13:21:45

3

48904

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/572565
Data
05/04/2021 14:38

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante o Pleno do Parlamento-, do conselleiro
do Medio Rural, para informar das previsións e liñas xerais de actuación do
seu departamento e actuacións en relación coa evolución da Covid-19.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROxu28h9Sqv9
Verificación:
CVE-PREPAR: cbe51489-cc90-e5a8-2fd0-c73d42b583a6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

48905

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
05/04/2021 14:38:34

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTROxu28h9Sqv9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/04/2021 14:38:34

48906

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/578311
Data
06/04/2021 10:57

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante o Pleno- do Conselleiro de Sanidade para
“informar sobre a evolución da incidencia da pandemia en Galicia no relativo á
situación epidemiolóxica e asistencial e aos avances no Plan galego de vacinación
fronte á covid-19”.
Santiago de Compostela,.
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTRO2rto2qveW9
Verificación:
CVE-PREPAR: 74cf8dd4-2575-2391-a927-95634a3802f3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

48907

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/04/2021 10:57:47

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
REXISTRO2rto2qveW9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/04/2021 10:57:47
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1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS

1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI

1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
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1.3.5. MOCIÓNS
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1.4.4. PREGUNTAS
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2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

CSV: BOPGDSPGu7wrZOwlB7
Verificación:
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2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS
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