
Lei 1/1998, do 7 de abril, de orzamentos xerais da Co-
munidade Autónoma de Galicia para 1998

Tramitación parlamentaria:
Proxecto de lei, BOPG núm. 22, do 29.1.1998.
Emendas á totalidade, BOPG núm. 38, do 18.2.1998.
Emendas ó articulado, BOPG núm. 42, do 3.3.1998.
Debate de totalidade, DSPG núms. 9, do 19.2.1998 e 10, do
20.2.1998.
Informe da Ponencia, BOPG núm. 50, do 13.3.1998.
Dictame da Comisión, BOPG núm. 58, do 26.3.1998.
Mantemento de emendas e votos particulares, BOPG núm. 59, do
27.3.1998.
Debate e aprobación polo Pleno, DSPG núms. 17, do 30.3.1998; 18,
do 31.3.1998, e 19, do 1.4.1998.

Publicación:
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 68, do 7.4.1998.
Diario Oficial de Galicia núm. 68, do 9.4.1998. 
Corrección de erros: DOG núm. 89, do 12.5.1998.
Boletín Oficial del Estado núm. 8, do 9.1.1999.



LEI 1/1998, DO 7 DE ABRIL, DE ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PARA 1998

Dous grandes eixes configuran
os contornos básicos dos orza-
mentos da Comunidade Autóno-
ma de Galicia para 1998: a fase
decisiva da construcción da unión
monetaria e o Plan de crecemento
e emprego.

A estabilidade e as boas pers-
pectivas económicas do momento
presente anticipan xa en parte os
efectos beneficiosos dos criterios
de converxencia e da senda de
Maastricht cara á unión moneta-
ria, que culminará coas transcen-
dentais decisións do próximo maio
para a creación formal do euro o 1
de xaneiro de 1999.

Os orzamentos para 1998 axús-
tanse ós requisitos de estabilida-
de, cunha firme contención do
déficit e un esixente control sobre
o gasto corrente, sen prexuízo de
garanti-los niveis de cobertura al-
canzados no gasto social, ó tempo
que manteñen o seu acento na
política investidora que esixe o
apoio ó proceso de transforma-
ción e modernización estructural
da nosa economía.

Na execución dos orzamentos
para 1998 teranse en conta como
criterios inspiradores o da austeri-

dade, o rigor, a simplificación ad-
ministrativa, a transparencia e a
participación do Parlamento no
control.

O Plan de crecemento e empre-
go afronta os desequilibrios cen-
trais do mundo sociolaboral de
Galicia sen prescindir da acción
estratéxica sobre a base producti-
va para xerar no medio prazo em-
prego sostible e de calidade.

En liña tamén coas orientacións
europeas de adianta-la efectivida-
de das disposicións do Tratado de
Amsterdam nesta materia e coa
acción no ámbito do Estado, os or-
zamentos para 1998 danlles cabi-
da ás accións estratéxicas sobre os
complexos e agrupamentos de ac-
tividades prioritarias da economía
de Galicia, xunto coa potenciación
de políticas activas de emprego e
as medidas de protección social.
Os estados de gastos combinan e
potencian as accións de racionali-
dade económica e de carácter so-
cial en materia de ocupación da
poboación activa, ó tempo que
deixan tamén unha importante
marxe de flexibilidade para reco-
lle-los resultados do diálogo e
consenso social sobre os obxecti-
vos e as prioridades fundamentais

Lei 1/1998, do 7 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 1998
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que van presidi-las actuacións en
favor do emprego.

Polo que respecta ó texto articu-
lado, a Lei de orzamentos para 1998
introduce diversas novidades que
reforzan os criterios de disciplina
orzamentaria e control do déficit
seguidos en anos anteriores, me-
diante o establecemento de novas
limitacións á realización de trans-
ferencias, que chegan incluso a su-
primi-la posibilidade de incremen-
ta-los créditos inicialmente orzados
en aplicacións concretas do capí-
tulo II, mentres que se fai extensiva
de forma expresa ós organismos
autónomos a posibilidade de que o
Consello da Xunta adopte acordos
de non dispoñibilidade de crédito no
suposto de que no transcurso do
exercicio resultase necesario ade-
cua-los gastos á evolución experi-
mentada polos recursos. No refe-
rente á xestión orzamentaria faise
igualmente extensivo ós gastos do
capítulo II o requisito da autoriza-
ción previa polo Consello da Xun-
ta nos supostos de que a contía do
expediente exceda dos cincocentos
millóns de pesetas, que no anterior
exercicio se limitaba unicamente ós
gastos de investimentos.

En relación co canon de sanea-
mento creado pola Lei reguladora
da Administración hidráulica de
Galicia establécese o tipo de gra-
vame aplicable a partir de xullo de
1998 ó consumo de auga para
usos domésticos, e asemade elé-
vase ata os dous mil habitantes o
teito das entidades de poboación

nas que o consumo ou a utiliza-
ción de auga para eses mesmos
usos queda exento de gravame.

Finalmente merece ser destaca-
da a creación dun programa es-
pecífico no que figuran os crédi-
tos destinados ó desenvolvemento
das accións do Plan de crecemento
e emprego pendentes de distribu-
ción. O destino final destes cré-
ditos será aprobado pola corres-
pondente Comisión parlamentaria,
despois dos acordos que sobre a
súa reasignación se adopten en-
tre a Xunta de Galicia e os axen-
tes económicos e sociais.

Por todo o exposto o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de
conformidade co artigo 13.2 do
Estatuto de Galicia e co artigo 24
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo en nome de El-
Rei a Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Gali-
cia para 1998.

Título I

Da aprobación dos orzamentos e
das súas modificacións

Capítulo I

Os créditos iniciais e o seu 
financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito
dos orzamentos xerais.
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O Parlamento de Galicia aproba
os orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma para o exercicio de
1998, que están integrados por:

a) Os orzamentos da Adminis-
tración xeral da Comunidade
Autónoma e os dos seus organis-
mos autónomos.

b) Os orzamentos de explota-
ción e capital das sociedades pú-
blicas de carácter mercantil.

c) Os orzamentos dos demais
entes públicos ós que se refire o

artigo 12 da Lei de réxime fi-
nanceiro e orzamentario de Ga-
licia.

Artigo 2. Orzamentos da Comuni-
dade Autónoma e dos seus orga-
nismos autónomos.

Un.— Nos estados de gastos
consolidados dos orzamentos da
Administración xeral da Comu-
nidade Autónoma e dos seus
organismos autónomos consíg-
nanse créditos por importe de
921.600.376.000 pesetas. A súa
distribución é a seguinte:

ORGANISMO
Cap. I-VII Cap. VIII Cap. IX TOTAL

Gastos non financeiros Activos financeiros Pasivos financeiros (Miles de ptas.)

Administración xeral 559.306.549 3.539.000 21.748.553 584.594.102

OO. AA. administrativos 308.946.922 165.000 309.111.922

OO. AA. comerciais, 
industriais e financeiros

27.590.352 304.000 27.894.352

TOTAL 895.843.823 4.008.000 21.748.553 921.600.376

As transferencias internas
entre os orzamentos da Admi-
nistración xeral da Comunida-
de Autónoma e os dos seus or-

ganismos autónomos represen-
tan 42.945.734 pesetas, distri-
buídos segundo o seguinte de-
talle:

ORIXE DESTINO

OO. AA. OO. AA. comerciais, TOTAL
administrativos industriais e financeiros (Miles de ptas.)

Administración xeral 24.100.733 18.845.001 42.945.734

Dous.— A desagregación dos
créditos consonte a finalidade á

que van destinados establécese da
forma seguinte:
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FUNCIÓNS (Miles de ptas.)

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma 3.915.575
12 Administración xeral 15.991.223

13 Administración electoral e partidos políticos 350.000

21 Seguridade Social e protección social 36.939.919
22 Promoción social 13.266.025

23 Protección civil e seguridade 1.707.857

24 Promoción do emprego 18.814.208
31 Sanidade 296.665.797

32 Educación 197.173.874

33 Vivenda e urbanismo 18.366.648

34 Benestar comunitario 19.735.711
35 Cultura 20.609.756

36 Outros servicios comunitarios e sociais 11.898.531

41 Infraestructura básica e do transporte 26.350.834
42 Outras infraestructuras 13.831.486

43 Investigación científica, técnica e aplicada 4.814.841

44 Información estatística básica 811.088

51 Actuacións económicas xerais 2.426.094
52 Comercio 2.231.616

53 Actividades financeiras 4.947.193

61 Agricultura, gandería e pesca 21.896.544
62 Industria 1.310.554

63 Enerxía 3.836.237

64 Minería 90.000
65 Turismo 1.900.156

66 Industrialización e reordenación industrial 10.599.276

67 Desenvolvemento empresarial 81.874

71 Complexo agrogandeiro 10.060.007
72 Complexo mar-industria 13.149.590

73 Complexo silvicultura-madeira 201.910

74 Complexos prioritarios do sector industrial 1.460.774
75 Complexo turístico, loxística e servicios a empresas 2.620.585

79 Plan de crecemento e emprego 7.000.000

81 Transferencias a entidades locais 82.861.685
91 Débeda pública 53.682.998

TOTAL 921.600.376

Tres.— A distribución orgánica
e económica do orzamento conso-

lidado é como segue:
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Capítulos I II III IV VI VII VIII IX TOTAL
Parlamento 981.475 525.000 171.900 237.500 6.000 17.000 1.938.875

Consello de Contas 476.219 125.025 660 26.500 5.000 633.404
Consello da Cultura Galega 41.000 169.670 15.000 4.500 230.170

Presidencia e Administración 
Pública 3.541.400 2.379.818 3.366.811 3.306.776 2.341.540 14.936.345
Economía e Facenda 3.347.539 723.884 1.493.128 1.272.012 11.063.373 58.800 17.958.736

Política Territorial, O.P. 
e Vivenda 2.954.015 347.422 1.963.558 14.149.875 27.684.125 850.000 47.948.995
Educación e Ordenación 
Universitaria 129.311.005 16.996.356 49.348.914 10.413.411 4.484.800 210.554.486
Industria e Comercio 1.275.097 203.361 1.082.011 1.251.821 10.872.928 997.320 15.682.538
Agricultura, Gandería e Polít. 
Agroaliment. 5.774.422 509.242 1.127.313 7.272.071 17.343.504 455.880 32.482.432
Cultura, Comunicación 
Social e Turismo 2.687.795 867.659 13.606.451 4.050.450 5.275.457 610.000 27.097.812

Sanidade e Servicios Sociais 10.609.645 5.099.700 18.342.135 3.534.667 898.000 38.484.147
Pesca, Marisqueo 
e Acuicultura 3.124.364 582.615 645.796 3.080.166 11.939.736 19.372.677

Xustiza, Interior e Relacións 
Laborais 7.042.728 1.524.125 1.730.574 2.385.263 709.019 13.391.709
Familia e Prom. do Emprego, 
Muller e Xuv. 6.831.352 3.971.572 16.981.709 1.187.308 513.000 29.484.941

Medio Ambiente 4.358.086 429.155 26.300 9.142.202 4.736.381 410.000 19.102.124
Consello Consultivo 
de Galicia 162.583 32.340 18.500 213.423

Transferencias a CC.LL. 78.282.500 78.282.500
Débeda pública 31.934.445 21.748.553 53.682.998

Gastos diversas consellerías 1.126.000 600.524 4.200.000 135.000 6.061.524
TOTAL ADMINISTRACIÓN 
XERAL 183.644.725 35.087.468 31.934.445 188.184.760 61.333.022 102.067.863 3.539.000 21.748.553 627.539.836

Escola Galega 
de Administración Pública 114.917 269.694 21.931 6.640 413.182
Instituto Galego de Estatística 317.860 32.436 3.400 323.500 677.196

Augas de Galicia 600.223 130.000 100.000 16.142.000 206.000 17.178.223
Instituto Galego de Consumo 406.796 39.110 100.000 154.000 699.906

Servicio Galego de Saúde 130.500.000 74.757.549 65.478.075 18.038.776 200.000 165.000 289.139.400
Academia Galega de Seguridade 91.762 169.549 261.311

Segapihom 88.842 48.614 605.248 742.704
Instituto Galego da Vivenda 
e Solo 918.270 375.988 59.579 7.898.700 6.233.000 304.000 15.789.537

Instituto Lácteo e Gandeiro 
de Galicia 714.550 111.790 367.500 10.247.923 11.441.763
Instituto Galego de Artes 
Esc. e Musicais 184.498 99.210 63.272 316.072 663.052

TOTAL OO.AA. 133.937.718 76.033.940 59.579 66.371.926 43.247.188 16.886.923 469.000 0 337.006.274
TOTAL ORZAMENTO 
BRUTO 317.582.443 111.121.408 31.994.024 254.556.686 104.580.210 118.954.786 4.008.000 21.748.553 964.546.110

TOTAL TRANSFERENCIAS
INTERNAS 9.976.171 32.969.563 42.945.734
TOTAL ORZAMENTO 
CONSOLIDADO 317.582.443 111.121.408 31.994.024 244.580.515 104.580.210 85.985.223 4.008.000 21.748.553 921.600.376
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Catro.— Nos estados de in-
gresos dos orzamentos da Admi-
nistración xeral da Comunidade
Autónoma e nos dos seus organis-
mos autónomos recóllense as esti-

macións dos dereitos económicos
que se prevén liquidar durante o
exercicio, por un importe consoli-
dado de 921.600.376.000 pesetas,
distribuídos da seguinte maneira:

ORGANISMO Cap. I-VII Cap. VIII Cap. IX TOTAL
Ingresos non financeiros Activos financeiros Pasivos financeiros (Miles de ptas.)

Administración xeral 541.843.549 2.000 42.748.553 584.594.102
OO. AA. administrativos 309.111.922 309.111.922

OO. AA. comerciais, 
industriais e financeiros 27.888.352 6.000 27.894.352

TOTAL 878.843.823 8.000 42.748.553 921.600.376

Cinco.— Os beneficios fiscais
que afectan os tributos cedidos to-
tal ou parcialmente polo Estado á
Comunidade Autónoma estíman-
se en 4.215.900.000 pesetas, con-
sonte o seguinte detalle:

Imposto sobre sucesións 662.900.000
Imposto sobre a renda das persoas físicas
(tarifa autonómica) 450.000.000
Imposto sobre transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos 
documentados 3.103.000.000

En cumprimento do establecido
no artigo 42.2 da Lei 13/1991, do
9 de decembro, de taxas, prezos e

exaccións reguladoras da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, o
importe das subvencións regula-
doras fíxase en 2.100.000.000 de
pesetas.

Artigo 3. Orzamentos das socie-
dades públicas.

Un.— Orzamento das socieda-
des mercantís.

As dotacións concedidas e os
recursos estimados das socieda-
des públicas de carácter mercantil
elévanse a 60.817.000.000 de pe-
setas, de acordo coa distribución
que se indica:

SOCIEDADES MERCANTÍS DOTACIÓNS RECURSOS
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. 16.125.000.000 16.125.000.000
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. 1.450.000.000 1.450.000.000
Xestión Urbanística da Coruña, S.A. 4.544.000.000 4.544.000.000
Xestión Urbanística de Lugo, S.A. 448.000.000 448.000.000
Xestión Urbanística de Ourense, S.A. 955.000.000 955.000.000
Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. 549.000.000 549.000.000
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 4.256.000.000 4.256.000.000
S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia 447.000.000 447.000.000
Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 651.000.000 651.000.000
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Galioil, S.A. 87.000.000 87.000.000
Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. 3.163.000.000 3.163.000.000
Galicia Calidade, S.A. 160.000.000 160.000.000
S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia 1.133.000.000 1.133.000.000
Xestión Enerxética de Galicia, S.A. 294.000.000 294.000.000
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. 111.000.000 111.000.000
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 26.444.000.000 26.444.000.000
TOTAL 60.817.000.000 60.817.000.000

Dous.— Orzamento dos restan-
tes entes públicos.

Os estados de gastos e ingre-
sos dos entes públicos ós que se

refire o apartado c) do artigo 1
acadan un total de 34.900.000.000
de pesetas, detallado como se-
gue:

ENTIDADES PÚBLICAS INGRESOS GASTOS
Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades 14.950.000.000 14.950.000.000
Instituto Galego de Promoción Económica 11.071.000.000 11.071.000.000
Fundación Pública Hospital de Verín 1.423.000.000 1.423.000.000
Portos de Galicia 4.515.000.000 4.515.000.000
Obras e Servicios Hidráulicos 270.000.000 270.000.000
Consello Económico e Social 132.000.000 132.000.000
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía 312.000.000 312.000.000
Fundación Hospital C. Virxe da Xunqueira 899.000.000 899.000.000
Fundación Hospital C. A Barbanza 1.328.000.000 1.328.000.000
TOTAL 34.900.000.000 34.900.000.00

Capítulo II

Das modificacións
orzamentarias

Artigo 4. Competencias específi-
cas en materia de modificacións
orzamentarias.

Sen prexuízo do establecido na
Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia e con validez
exclusiva para 1998 atribúenselle
ó conselleiro de Economía e Fa-
cenda competencias específicas

para levar a cabo as seguintes mo-
dificacións orzamentarias:

a) Para incorporar ó orzamento
de 1998 os créditos de exercicios
anteriores que correspondan a ac-
tuacións financiadas ou cofinan-
ciadas pola Unión Europea.

b) Para xerar crédito polo im-
porte que corresponda á maior re-
cadación das taxas e prezos pú-
blicos e privados respecto das
previsións que inicialmente se es-
tablecen para as distintas conse-
llerías en anexo a esta lei, sempre
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que quede garantido o necesario
equilibrio económico-financeiro de
acordo co previsto no artigo 8.

c) Para xerar crédito no progra-
ma 531B, «Imprevistos e funcións
non clasificadas», por un importe
igual á diferencia que poida exis-
tir entre a liquidación definitiva
da porcentaxe de participación
nos ingresos do Estado para 1997
e a estimada no estado de ingresos
de 1998 para o dito concepto.

d) Para xerar crédito, cando
sexa necesario, na aplicación or-
zamentaria correspondente, por
contía igual ó importe das com-
pensacións económicas a favor da
Comunidade Autónoma deriva-
das de pólizas subscritas con
compañías de seguros.

e) Para incorporar ó crédito
11.03.212A.481.1 (Risga), do or-
zamento de 1998, o crédito
11.02.212A.481.1 de 1997, desti-
nado á renda de integración social
de Galicia na parte que non aca-
dase a fase «O» en contabilidade.

f) Para ampliar ata unha suma
igual ás obrigas que se recoñezan,
logo do cumprimento das formali-
dades legalmente establecidas, os
créditos incluídos nos orzamentos da
Administración xeral da Comunida-
de Autónoma, nos dos organismos
autónomos ou nos doutros entes pú-
blicos que se enumeran a seguir: 

1. Os destinados ó pagamento
das obrigas derivadas de crebas

de operacións de crédito avaladas
pola Comunidade Autónoma,
dándolle conta ó Parlamento no
prazo dun mes. Cando se trate dun
organismo autónomo ou dunha
sociedade pública, a ampliación
materializarase a través da sec-
ción orzamentaria á que figuren
adscritos.

2. Os destinados a satisface-
las cantidades que deben percibi-
los liquidadores dos distritos
hipotecarios en concepto de in-
demnizacións e compensacións
dos gastos orixinados pola reca-
dación e xestión de autoliquida-
cións practicadas polo imposto
sobre transmisións patrimoniais
e actos xurídicos documentados
e pola recadación e práctica das
liquidacións do imposto sobre
sucesións e doazóns. 

3. Os créditos destinados ó pa-
gamento dos premios de cobranza
e participacións en función da
recadación de vendas e restantes
créditos de vivendas, soares, lo-
cais e edificacións complementa-
rias correspondentes ó Instituto
Galego da Vivenda e Solo, así co-
mo os referentes ós traballos de
facturación e apoio á xestión do
patrimonio inmobiliario do devan-
dito instituto, que se establezan de
acordo coas cifras recadadas no
período voluntario. 

4. Os destinados ó pagamento
dos premios de cobranza de tribu-
tos e demais ingresos de dereito pú-
blico da Comunidade Autónoma. 
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5. As obrigas de carácter pe-
riódico contraídas no exterior e
que deban ser pagadas en divisas,
pola diferencia existente entre 
o prezo das divisas previsto e o
custo real destas no momento do
pagamento.

6. Os créditos que sexan necesa-
rios nos programas de gasto dos or-
ganismos autónomos e dos entes
públicos para reflecti-las repercu-
sións que neles teñan as modifica-
cións dos créditos que figuran no
estado de transferencias entre sub-
sectores dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma.

7. Os créditos de transfe-
rencias a favor da Comunidade 
Autónoma que figuren nos orza-
mentos de gastos dos organismos
autónomos ata o importe dos 
remanentes da Tesourería que 
resulten como consecuencia da
súa xestión.

g) En relación co orzamento
do Servicio Galego de Saúde,
para xerar ou minorar créditos
no orzamento do Servicio Gale-
go de Saúde por un importe igual
á diferencia que poida resultar
entre as previsións iniciais de
transferencias procedentes do In-
salud e as que efectivamente se
liquiden.

h) Para introducir nos estados
de gastos as modificacións preci-
sas para adecua-los créditos afec-
tados por transferencias finalistas
de calquera procedencia.

No suposto de que as obrigas
recoñecidas ata ese momento su-
perasen o importe real da transfe-
rencia, o seu financiamento reali-
zarase mediante as oportunas
minoracións noutros créditos, pre-
ferentemente de operacións co-
rrentes, da sección de que se trate. 

Artigo 5. Vinculación de créditos.

Sen prexuízo do disposto no arti-
go 56 da Lei 11/1992, de réxime fi-
nanceiro e orzamentario de Galicia,
considéranse vinculantes, co grao
de desagregación que a continua-
ción se indica, os seguintes créditos:

130.02, «Plus de perigosidade,
penosidade e toxicidade»;
202, «Arrendamento de edifi-
cios e outras construccións»;
220.03, «Diario Oficial de Ga-
licia»;
223.08, «Transporte escolar»;
226.01, «Atencións protocola-
rias e representativas»;
226.02, «Publicidade e propa-
ganda»;
226.06, «Reunións e conferen-
cias»;
226.09, «Outros»;
226.13, «Gastos de funciona-
mento de tribunais de oposi-
cións e de probas selectivas».

As transferencias ás que se refi-
re o artigo 67 da Lei 11/1992, de
réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, cando afecten os cré-
ditos anteriores, deberán ser auto-
rizadas polo conselleiro de Eco-
nomía e Facenda.
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Artigo 6. Créditos ampliables.

Durante o ano 1998 non terán a
condición de ampliables os crédi-
tos destinados ó pagamento de
productos farmacéuticos proce-
dentes de receitas médicas ós que
se refire o artigo 64.1.f) da Lei de
réxime financeiro e orzamentario
de Galicia.

Artigo 7. Limitacións ás transfe-
rencias de crédito.

1. Con independencia das limi-
tacións ás que se refire o artigo
68.1 da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, e sen
prexuízo do previsto no punto 3
do citado artigo, durante o ano
1998, non poderán tramitarse ex-
pedientes de transferencias de
crédito que atinxan os capítulos
VI e VII cando deles derive
incremento do gasto corrente.
Esta restricción non será aplica-
ble ós incrementos do capítulo I
que poidan orixinarse polo pro-
ceso de regularización, actual-
mente en marcha, derivada do
acordo sobre materias de función
pública subscrito entre a Xunta
de Galicia e as organizacións sin-
dicais o 14 de xullo de 1994, ó
que se lle deu publicidade por re-
solución da Dirección Xeral da
Función Pública do 27 de setem-
bro do mesmo ano.

2. Polo que se refire ás seccións
07, «Educación e Ordenación
Universitaria», 11, «Sanidade e
Servicios Sociais», e 14, «Familia

e Promoción do Emprego, Muller
e Xuventude», e respecto dos cré-
ditos destinados ás prestacións so-
ciais, a limitación indicada no
punto anterior unicamente será
aplicable unha vez superado o
10% das dotacións iniciais dos
capítulos VI e VII. A mencionada
porcentaxe será do 15% para o
Servicio Galego de Saúde.

No caso de que as transferen-
cias realizadas baixo este suposto
incrementasen créditos do capítu-
lo I destinados ó asinamento de
contratos de duración determi-
nada previstos no Real decreto
2546/1994, do 29 de decembro,
polo que se desenvolve o artigo 15
do Estatuto dos traballadores, can-
do a modalidade de contratación
fose a de realización de obra ou
servicio prevista na letra a) do arti-
go 1 da citada disposición, será
necesaria a existencia de informe
previo e favorable da Dirección
Xeral da Función Pública sobre a
adecuación da modalidade de
contratación que se pretende.

3. Con vixencia exclusiva para
o exercicio de 1998 non poderán
realizarse transferencias de crédi-
to que incrementen os autorizados
inicialmente nas seguintes aplica-
cións orzamentarias:

226.02, «Publicidade e propa-
ganda»;
227.06, «Estudios e traballos
técnicos».

Artigo 8. Adecuación de créditos.
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Co fin de garanti-lo equilibrio
económico-financeiro na execu-
ción do orzamento para 1998, os
créditos incluídos nos estados de
gastos experimentarán os axustes
necesarios para acomoda-lo seu
importe ó dos recursos, na medi-
da en que estes últimos difiran dos
inicialmente previstos nos orza-
mentos de ingresos da Adminis-
tración xeral da Comunidade
Autónoma ou dos seus organismos
autónomos. 

O Consello da Xunta adoptará,
por proposta da Consellería de
Economía e Facenda, os acordos
de non dispoñibilidade de crédito
que sexan precisos para dar cum-
primento ó previsto no parágrafo
anterior.

As modificacións que puidesen
efectuarse en virtude do disposto
neste artigo seranlle comunicadas
á Comisión de Economía, Facen-
da e Orzamentos dentro do prazo
de trinta días desde a súa autoriza-
ción.

Título II

Dos gastos de persoal

Capítulo I

Retribucións do persoal

Artigo 9. Bases da actividade
económica en materia de gastos
de persoal.

Un.— As retribucións íntegras
do persoal ó servicio da Comuni-
dade Autónoma non poderán ex-
perimentar en 1998 un incremen-
to global superior ó 2,1% con
respecto ás establecidas no exerci-
cio de 1997, en termos de homo-
xeneidade para os dous períodos
de comparación, tanto polo que
respecta a efectivos de persoal co-
ma á súa antigüidade.

Dous.— Os acordos, convenios
ou pactos que impliquen crece-
mentos retributivos deberán axus-
tarse ó establecido neste artigo,
resultando inaplicables en caso
contrario.

Tres.— O disposto nos aparta-
dos precedentes entenderase sen
prexuízo das adecuacións retri-
butivas que con carácter singular
e excepcional resulten impres-
cindibles polo contido dos pos-
tos de traballo, pola variación do
número de efectivos asignados a
cada programa ou polo grao de
consecución dos seus obxecti-
vos.

Catro.— Este artigo aplicaráse-
lle ó persoal ó servicio de:

a) Os órganos estatutarios de
Galicia, sen prexuízo do disposto
no artigo 12.2 do Estatuto de au-
tonomía de Galicia para o Parla-
mento.

b) A Administración da Comu-
nidade Autónoma e dos seus or-
ganismos autónomos.
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c) As universidades de Galicia.

d) As fundacións públicas cons-
tituídas pola Comunidade Autó-
noma para a xestión de centros da
súa rede hospitalaria.

e) As restantes sociedades pú-
blicas autonómicas ás que se re-
fire o artigo 12 da Lei 11/1992,
do 7 de outubro, de réxime fi-
nanceiro e orzamentario de Gali-
cia.

Artigo 10. Criterios retributi-
vos aplicables ó persoal ó ser-
vicio da Comunidade Autóno-
ma non sometido a lexislación
laboral.

a) As retribucións básicas e as
complementarias de carácter fixo
e periódico experimentarán un in-
cremento do 2,1% con respecto
ás establecidas no exercicio de
1997, sen prexuízo, se é o caso,
da adecuación destas últimas can-
do sexa necesaria para asegurar
que a retribución total de cada
posto de traballo garde a relación
procedente co contido de especial
dificultade técnica, dedicación,
responsabilidade, perigosidade e
penosidade del.

b) O conxunto das restantes re-
tribucións complementarias, se é
o caso, experimentará así mesmo
un incremento do 2,1% con res-
pecto ó do exercicio de 1997, sen
prexuízo das modificacións que
deriven da variación do número
de efectivos asignados a cada pro-

grama, do grao de consecución
dos obxectivos fixados para aquel
e do resultado individual da súa
aplicación.

c) Os complementos persoais
e transitorios e as demais retri-
bucións que teñan análogo
carácter rexeranse pola súa nor-
mativa específica e polo dispos-
to nesta lei.

d) As indemnizacións por
razón do servicio rexeranse pola
súa normativa específica.

As prestacións familiares esta-
blecidas pola normativa específi-
ca do réxime especial da Segu-
ridade Social dos funcionarios
civís do Estado, das Forzas Arma-
das e da Administración de Xusti-
za, extensiva, preceptivamente, a
determinados funcionarios da Co-
munidade Autónoma, liquidarán-
selles ós beneficiarios conforme o
que determinen as leis anuais de
orzamentos xerais do Estado ou
calquera outra disposición que as
regule.

Artigo 11. Criterios retributivos
en materia de persoal laboral.

A masa salarial do persoal la-
boral dos entes e organismos que
se indican no número catro do ar-
tigo 9 non poderá experimentar
un crecemento global superior ó
2,1% respecto da correspondente
a 1997, sen prexuízo do que pui-
dese derivar da consecución dos
obxectivos asignados a cada ente
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ou organismo mediante o incre-
mento da productividade ou a
modificación dos sistemas de
organización do traballo ou clasi-
ficación profesional. 

O previsto no parágrafo ante-
rior representa o límite máximo
da masa salarial, cunha distribu-
ción e aplicación individual que
se producirá a través da negocia-
ción colectiva. 

Entenderase por masa salarial,
para os efectos desta lei, o con-
xunto das retribucións salariais e
extrasalariais e os gastos de ac-
ción social devengados durante
1997 polo persoal laboral afecta-
do, co límite das contías sobre as
que emitiu informe favorable a
Consellería de Economía e Facen-
da para o devandito exercicio or-
zamentario, exceptuándose en to-
do caso:

a) As prestacións e indemniza-
cións da Seguridade Social. 

b) As cotizacións ó sistema da
Seguridade Social a cargo do em-
pregador. 

c) As indemnizacións corres-
pondentes a traslados, suspen-
sións ou despedimentos. 

d) As indemnizacións ou os su-
plidos por gastos que tivese que
realiza-lo traballador. 

As variacións da masa salarial
bruta calcularanse en termos de

homoxeneidade respecto dos dous
períodos obxecto de comparación,
tanto no que respecta a efectivos
reais do persoal laboral e antigüi-
dade deste coma ó réxime privati-
vo de traballo, xornada legal ou
contractual, horas extraordinarias
efectuadas e outras condicións la-
borais, computándose, en conse-
cuencia, por separado as cantida-
des que correspondan á variación
de tales conceptos. Con cargo á
masa salarial así obtida para 1998
deberase satisface-la totalidade
das retribucións do persoal laboral
derivadas do pertinente acordo e
tódalas que se produzan ó longo
do exercicio, agás as que lle co-
rresponde devengar ó devandito
persoal no citado ano polo con-
cepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os supli-
dos deste persoal non poderán
experimentar crecementos supe-
riores ós que se establezan con
carácter xeral para o persoal non
laboral da Administración da Co-
munidade Autónoma.

Artigo 12. Retribucións dos altos
cargos.

Un.— As retribucións totais e
exclusivas, incluídas as pagas
extraordinarias, dos altos cargos
fíxanse para o ano 1998 nas se-
guintes contías, sen prexuízo da
percepción de catorce mensua-
lidades da retribución por antigüi-
dade que puidese corresponderlles
de conformidade coa normativa vi-
xente: 
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Presidente 11.589.528 pesetas
Conselleiros 9.543.672 pesetas
Secretarios xerais, directores xerais 
e asimilados 7.597.992 pesetas

Dous.— As retribucións dos
membros do Consello de Contas
de Galicia serán as establecidas no
punto un deste artigo para os con-
selleiros, agás as correspondentes
ó conselleiro maior, que se fixan
para 1998 en 10.156.272 pesetas.

Tres.— As retribucións totais
dos altos cargos do Consello Con-
sultivo de Galicia, incluídas as
pagas extraordinarias, quedan es-
tablecidas para o ano 1998 nas se-
guintes contías:

Presidente 10.156.272 pesetas
Conselleiros 9.543.672 pesetas

Catro.— As retribucións dos
presidentes e vicepresidentes e, se é
o caso, as dos directores xerais das
sociedades públicas a que se refire
o artigo 12 da Lei de réxime finan-
ceiro e orzamentario de Galicia
serán autorizadas polo conselleiro
de Economía e Facenda, por pro-
posta do titular da consellería á que
se atopen adscritos, aínda que en
ningún caso poderán experimentar
incrementos superiores ó 2,1% con
respecto ás percibidas en 1997.

Artigo 13. Complemento persoal.

Os funcionarios de carreira de-
signados para ocupar postos in-
cluídos nos anexos de persoal dos
orzamentos da Administración xe-

ral e dos seus organismos autóno-
mos que dean lugar á consideración
de alto cargo e que no momento do
seu nomeamento mantivesen unha
relación de servicio permanente,
non contractual, con algunha ad-
ministración pública non poderán
percibir retribucións inferiores ás
que tiñan asignadas no posto de
procedencia.

Cando se produza esa circuns-
tancia o persoal indicado terá de-
reito a percibir un complemento
persoal equivalente á diferencia
entre a totalidade dos conceptos
retributivos, básicos e comple-
mentarios, do posto de orixe, con
exclusión das gratificacións por
servicios extraordinarios, en cóm-
puto anual, e as retribucións do
mesmo carácter que lle corres-
ponda polo posto que ocupe na
Administración autonómica ga-
lega.

O complemento indicado, que
se percibirá ata o momento do ce-
samento no cargo, actualizarase
na mesma porcentaxe que corres-
ponda ó incremento retributivo
atribuído se é o caso con carácter
xeral na Lei de orzamentos de ca-
da exercicio.

O recoñecemento do dereito á
percepción deste complemento será
realizado en cada caso pola Direc-
ción Xeral da Función Pública.

Artigo 14. Retribucións dos dele-
gados provinciais e territoriais das
consellerías.
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As retribucións dos delegados
provinciais e territoriais das con-
sellerías para 1998 serán idénticas
na súa contía ás dos subdirectores
xerais.

Terán dereito a percibi-los trie-
nios que puidesen ter recoñecidos
como funcionarios e persoal ó ser-
vicio das administracións públi-
cas.

Artigo 15. Retribucións dos
funcionarios da Comunidade Autó-
noma incluídos no ámbito de apli-
cación da Lei 4/1988, do 26 de maio,
da función pública de Galicia.

Un.— De conformidade co es-
tablecido no artigo 10 desta lei,
as retribucións que percibirán no
ano 1998 os funcionarios incluí-
dos no ámbito de aplicación da
Lei 4/1988 que desempeñan pos-
tos de traballo para os que o Go-
berno da Comunidade aprobou a
aplicación do réxime retributivo
previsto na devandita lei serán as
seguintes:

a) O soldo e os trienios que co-
rrespondan ó grupo no que se ato-
pe clasificado o corpo ou a escala
a que pertenza o funcionario, de
acordo coas seguintes contías re-
feridas a doce mensualidades:

Grupo Soldo Trienios
A 1.862.760 71.532
B 1.580.976 57.228
C 1.178.508 42.948
D 963.636 28.680
E 879.720 21.504

b) As pagas extraordinarias, que
serán dúas ó ano, por un importe
cada unha delas dunha mensualida-
de de soldo e trienios e que se de-
vengarán de acordo co previsto no
artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de
decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma para 1989.
Cando os funcionarios prestasen
unha xornada de traballo reducida
durante os seis meses inmediatos
anteriores ós meses de xuño ou de-
cembro, o importe da paga extraor-
dinaria experimentará a correspon-
dente reducción proporcional.

c) O complemento de destino
correspondente ó nivel do posto
de traballo que se desempeñe, de
acordo coas seguintes contías re-
feridas a doce mensualidades:

Nivel Pesetas
30 1.635.684
29 1.467.192
28 1.405.476
27 1.343.760
26 1.178.880
25 1.045.932
24 984.216
23 922.536
22 860.796
21 799.200
20 742.392
19 704.448
18 666.540
17 628.608
16 590.736
15 552.804
14 514.908
13 476.976
12 439.044
11 401.172
10 363.252
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No ámbito da docencia uni-
versitaria, a contía do com-
plemento de destino fixada na
escala anterior poderá ser modi-
ficada nos casos en que así pro-
ceda, de acordo coa normativa
vixente, sen que isto implique
variación do nivel de comple-
mento de destino asignado ó
posto de traballo.

d) O complemento específico
que, se é o caso, estea fixado ó
posto que se desempeñe, do que a
súa contía experimentará un in-
cremento do 2,1% con respecto
á aprobada para o exercicio de
1997, sen prexuízo do previsto no
artigo 10 desta lei.

e) O complemento de produc-
tividade que, se é o caso, se destine
a retribuí-lo especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o in-
terese ou iniciativa con que o
funcionario desempeñe o seu tra-
ballo, nos termos establecidos no
artigo 64.3.c) da Lei 4/1988, do
26 de maio.

O complemento de productivi-
dade concederase de acordo con
criterios obxectivos que aprobe o
Consello da Xunta de Galicia, por
proposta das consellerías da Presi-
dencia e Administración Pública e
de Economía e Facenda. Os com-
plementos de productividade de-
ben facerse públicos nos centros
de traballo.

As contías asignadas por com-
plemento de productividade du-

rante un período de tempo non
orixinarán ningún tipo de dereito
individual respecto das valora-
cións ou apreciacións correspon-
dentes a períodos sucesivos.

f) As gratificacións por ser-
vicios extraordinarios que con-
cederá o Consello da Xunta por
proposta da consellería correspon-
dente e dentro dos créditos asig-
nados para tal fin. 

Estas gratificacións terán
carácter excepcional e soamente
poderán ser recoñecidas polos
servicios extraordinarios presta-
dos fóra da xornada normal de
traballo, sen que, en ningún caso,
poidan ser fixas na súa contía nin
periódicas no seu devengo.

g) Os complementos persoais e
transitorios recoñecidos en cum-
primento do disposto no artigo 10
da Lei 13/1988, do 30 de decem-
bro, de orzamentos xerais da Co-
munidade Autónoma para 1989.

Estes complementos persoais e
transitorios serán absorbidos por
calquera mellora retributiva que
se produza no ano 1998, incluídas
as derivadas do cambio de posto
de traballo. En ningún caso se
considerarán os trienios, o com-
plemento de productividade nin
as gratificacións por servicios ex-
traordinarios.

Incluso no caso de que o cam-
bio de posto de traballo determine
unha diminución das retribucións
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manterase o complemento persoal
transitorio fixado ó producirse a
aplicación do novo sistema, á ab-
sorción do cal se lle imputará cal-
quera mellora retributiva ulterior,
incluso as que poidan derivar do
cambio de posto de traballo.

Dous.— Os funcionarios interi-
nos incluídos no ámbito de aplica-
ción da Lei 4/1988 percibirán o
100% das retribucións básicas,
excluídos trienios, corresponden-
tes ó grupo no que estea incluído
o corpo no que ocupen vacante e
o 100% das retribucións comple-
mentarias que correspondan ó
posto de traballo que desem-
peñen, excluídos os que están vin-
culados á condición de funciona-
rio de carreira.

Tres.— O complemento de
productividade poderá atribuír-
selles, se é o caso, ós funciona-
rios interinos ós que se refire o
punto anterior, así como ós fun-
cionarios eventuais e ós funcio-
narios en prácticas cando estas se
realicen desempeñando un pos-
to de traballo e estea autorizada
a aplicación do devandito com-
plemento ós funcionarios de ca-
rreira que desempeñen análogos
postos de traballo, agás que o di-
to complemento estea vinculado
á condición de funcionario de ca-
rreira.

Artigo 16. Retribucións do persoal
ó servicio das institucións sa-
nitarias do Servicio Galego de
Saúde.

Un.— O persoal incluído no
ámbito de aplicación do Real de-
creto-lei 3/1987, do 11 de setem-
bro, sobre retribucións do persoal
estatutario do Instituto Nacional
da Saúde, percibirá as retribu-
cións básicas e o complemento
de destino nas contías sinaladas
para os devanditos conceptos re-
tributivos no artigo 15.Un.a), b) e
c) desta lei, sen prexuízo do esta-
blecido na disposición transitoria
segunda, dous, do devandito real
decreto-lei e de que a contía
anual do complemento de desti-
no se satisfaga en catorce men-
sualidades.

O importe das retribucións co-
rrespondentes ós complementos
específicos, complemento de aten-
ción continuada e complemento
de penosidade, responsabilidade e
dificultade que, se é o caso, co-
rrespondan ó referido persoal ex-
perimentará o incremento do 2,1%
respecto do importe aprobado pa-
ra o exercicio de 1997.

A contía individual do comple-
mento de productividade deter-
minarase conforme os criterios
sinalados no artigo 2.Tres.c), na
disposición transitoria terceira do
Real decreto-lei 3/1987 e nas de-
mais normas dictadas para o seu
desenvolvemento.

Dous.— As retribucións do res-
tante persoal estatutario, funcio-
nario e laboral das institucións sa-
nitarias do Servicio Galego de
Saúde experimentarán o incre-
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mento previsto no artigo 9.Un
desta lei.

Capítulo II

Outras disposicións en materia
de réxime do persoal activo

Artigo 17. Prohibición de ingre-
sos atípicos.

Durante o ano 1998, os empre-
gados públicos comprendidos den-
tro do ámbito de aplicación desta
lei, con excepción daqueles so-
metidos ó réxime de arancel, non
poderán percibir participación nin-
gunha nos tributos, nas comisións
ou noutros ingresos de calquera
natureza que lle correspondan á
administración ou a calquera poder
público como contraprestación de
calquera servicio ou xurisdicción,
nin participación ou premio en
multas impostas aínda que estive-
sen normativamente atribuídas a
eles, debendo percibir unicamen-
te as remuneracións do corres-
pondente réxime retributivo, e sen
prexuízo do que resulte da aplica-
ción do sistema de incompatibili-
dades e do disposto na normativa
específica sobre desfrute de vi-
venda por razón do traballo ou car-
go desempeñado.

Artigo 18. Outras normas
comúns.

Un.— Cando as retribucións
percibidas no ano 1997 non se co-
rrespondesen coas establecidas

con carácter xeral no título II da
Lei 11/1996 e non sexan aplica-
bles as establecidas no mesmo tí-
tulo desta lei, experimentarán en
1998 un incremento do 2,1% so-
bre as percibidas no ano anterior.

Dous.— Na Administración da
Comunidade Autónoma e dos
seus organismos autónomos, nos
casos de adscrición durante 1998
dun funcionario suxeito a un réxi-
me retributivo distinto do corres-
pondente ó posto de traballo a que
se adscribe, o devandito funciona-
rio percibirá as retribucións que
correspondan ó posto de traballo
que desempeñe, logo da oportuna
asimilación que autorice a Conse-
llería da Presidencia e Adminis-
tración Pública por proposta das
consellerías interesadas. 

Só para os efectos da asimi-
lación á que se refire o parágrafo
anterior, a Consellería da Presiden-
cia e Administración Pública po-
derá autorizar que a contía da 
retribución por antigüidade sexa a
que proceda de acordo co réxime
retributivo de orixe do funcio-
nario. 

A Consellería da Presidencia e
Administración Pública comuni-
caralle estas autorizacións á Con-
sellería de Economía e Facenda
para o seu coñecemento. 

Tres.— As referencias relativas
a retribucións contidas nesta lei
enténdense sempre feitas a retri-
bucións íntegras. 
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Catro.— As referencias conti-
das na normativa vixente relativas
a haberes líquidos, para os efectos
do cálculo de anticipos reintegra-
bles ós funcionarios, entenderanse
feitas ás retribucións básicas e
complementarias que perciban es-
tes nos seus importes líquidos. 

Artigo 19. Requisitos para a de-
terminación ou modificación de
retribucións do persoal laboral e
non funcionario.

Un.— Durante o ano 1998 será
preciso informe favorable con-
xunto das consellerías de Eco-
nomía e Facenda e da Presidencia
e Administración Pública para
proceder a determinar ou modifi-
ca-las condicións retributivas do
persoal non funcionario e laboral
ó servicio de:

a) Os órganos estatutarios de
Galicia, sen prexuízo do disposto
no artigo 12.2 do Estatuto de au-
tonomía de Galicia para o Parla-
mento.

b) A Administración da Comu-
nidade Autónoma e dos seus or-
ganismos autónomos.

c) As universidades de Galicia.

d) As fundacións públicas cons-
tituídas pola Comunidade Autó-
noma para a xestión de centros da
súa rede hospitalaria.

e) As restantes sociedades pú-
blicas autonómicas ás que se refi-

re o artigo 12 da Lei 11/1992, do
7 de outubro, de réxime financei-
ro e orzamentario de Galicia.

Dous.— Con carácter previo ás
negociacións de convenios ou
acordos colectivos que se subscri-
ban en 1998, deberá solicitarse da
Consellería de Economía e Facen-
da a correspondente autorización
de masa salarial, que cuantifique o
límite máximo das obrigas que se
poidan contraer como consecuen-
cia dos devanditos pactos, ache-
gando para o efecto a certificación
das retribucións salariais satisfeitas
e devengadas durante 1997.

Cando se trate de persoal non
suxeito a convenio colectivo, do
cal as retribucións veñan determi-
nadas en todo ou en parte mediante
contrato individual, deberán co-
municárselle á Consellería de Eco-
nomía e Facenda as retribucións
satisfeitas e devengadas durante
1997.

Para a determinación das retri-
bucións de postos de traballo de
nova creación bastará coa emisión
do informe a que se refire o punto
un deste artigo.

Tres.— Para os efectos dos
puntos anteriores, entenderase por
determinación ou modificación de
condicións retributivas do persoal
non funcionario as seguintes ac-
tuacións:

a) Asinamento de convenios co-
lectivos subscritos polos organis-
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mos sinalados no punto un ante-
rior, así como as súas revisións e as
adhesións ou extensións a eles.

b) Aplicación de convenios co-
lectivos de ámbito sectorial, así
como as súas revisións e as adhe-
sións ou extensións a eles.

c) Fixación de retribucións me-
diante contrato individual, xa se
trate de persoal fixo ou contratado
por tempo determinado, cando
non veñan reguladas en todo ou
en parte mediante convenio colec-
tivo.

d) Outorgamento de calquera
clase de melloras salariais de tipo
unilateral con carácter individual
ou colectivo, aínda que deriven da
aplicación extensiva do réxime
retributivo dos funcionarios pú-
blicos. 

Catro.— Co fin de emiti-lo in-
forme sinalado no punto un deste
artigo, as consellerías, os orga-
nismos e os entes remitiranlles ás
consellerías de Economía e Facen-
da e da Presidencia e Administra-
ción Pública o correspondente
proxecto, con carácter previo ó seu
acordo ou asinamento no caso dos
convenios colectivos ou contratos
individuais, achegando a valora-
ción de tódolos seus aspectos
económicos.

Cinco.— O sinalado informe
será realizado no prazo máximo
de quince días, que se contarán
desde a data de recepción do pro-

xecto e da súa valoración, e ver-
sará sobre todos aqueles extremos
dos que deriven consecuencias di-
rectas ou indirectas en materia de
gasto público, tanto para o ano
1998 coma para exercicios futu-
ros, e, especialmente, no que se
refire á determinación da masa sa-
larial correspondente e ó control
do seu crecemento, sen prexuízo do
disposto no artigo 11 desta lei. 

Seis.— Serán nulos de pleno
dereito os acordos adoptados nes-
ta materia con omisión do trámite
de informe ou en contra dun in-
forme desfavorable, así como os
pactos que impliquen crecemen-
tos salariais para exercicios suce-
sivos contrarios ó que determinen
as futuras leis de orzamentos. 

Sete.— Non poderán autorizar-
se gastos derivados da aplicación
das retribucións para 1998 sen o
cumprimento dos requisitos esta-
blecidos neste artigo. 

Artigo 20. Relacións de postos de
traballo.

As relacións de postos de traba-
llo vixentes ó 1 de xaneiro de
1998 serán obxecto das modifica-
cións necesarias para axustalas ás
previsións orzamentarias que se
deducen do anexo de persoal des-
ta lei.

Artigo 21. Persoal de alta direc-
ción dos organismos autónomos e
das sociedades públicas da Comu-
nidade Autónoma.
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Nos contratos laborais do per-
soal de alta dirección das entida-
des ás que se refire este artigo
non se poderán fixar indemniza-
cións, en razón da extinción da
relación xurídica coa entidade
correspondente, de contía supe-
rior á fixada na lexislación regu-
ladora desta relación laboral de
carácter especial.

Excepcionalmente, o Consello
da Xunta poderá autoriza-la inclu-
sión de cláusulas indemnizatorias
que garantan ata un 15% das retri-
bucións que se percibirían desde a
extinción anticipada da relación
laboral ata o termo inicialmente
previsto como duración do con-
trato.

En calquera caso, cando a ex-
tinción da relación laboral tivese
lugar dentro dos últimos doce me-
ses de vixencia do vínculo con-
tractual, a única indemnización
aplicable será a prevista no pará-
grafo primeiro deste artigo.

Artigo 22. Contratación de perso-
al laboral con cargo ós créditos de
investimentos.

Un.— Con cargo ós respectivos
créditos para investimentos, as
consellerías e os organismos autó-
nomos unicamente poderán for-
malizar contratacións de persoal,
de carácter temporal, nos seguin-
tes casos:

— Contratación de persoal pa-
ra a dirección de obras de investi-

mentos, así como para a redacción
de proxectos e liquidación de obras,
sempre que non poidan ser execu-
tadas por persoal fixo.

— Contratación de persoal en
réxime laboral, sempre que con-
corran os seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por
obxecto a execución de obras
por administración directa e con
aplicación da lexislación de contra-
tos do Estado, ou a realización de
servicios que teñan a natureza
de investimentos.

b) Que tales obras ou servicios
correspondan a investimentos pre-
vistos e aprobados nos orza-
mentos xerais da Comunidade
Autónoma.

c) Que pola natureza das obras
ou dos servicios non poidan ser
executados por persoal fixo.

Dous.— Os contratos terán que
formalizarse seguindo as prescri-
cións dos artigos 15 e 17 do Esta-
tuto dos traballadores e conforme
o disposto na Lei 53/1984, do 26
de decembro, de incompatibilida-
des do persoal ó servicio da admi-
nistración pública. Nos contratos
farase consta-la obra ou o servicio
para a realización do cal se for-
maliza o contrato e o tempo de
duración, así como o resto das
formalidades que impón a lexisla-
ción sobre contratos laborais,
eventuais ou temporais. Os in-
cumprimentos destas obrigas for-
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mais, así como a asignación de
persoal contratado para funcións
distintas das que se determinen
nos contratos, dos que puidesen
derivar dereitos de fixeza para o
persoal contratado, poderán dar
lugar á esixencia de responsabili-
dades, segundo o artigo 122 da
Lei 11/1992, do 7 de outubro, de
réxime financeiro e orzamentario
de Galicia. 

Tres.— A contratación poderá
exceder do exercicio orzamenta-
rio cando se trate de obras ou ser-
vicios que pasen do devandito
exercicio e correspondan a pro-
xectos de investimento de carác-
ter plurianual que cumpran os
requisitos que para estes se
prevén no artigo 58 da Lei de ré-
xime financeiro e orzamentario
de Galicia ou nesta propia Lei de
orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma para 1998.

Catro.— O servicio xurídico
da consellería, organismo ou en-
tidade emitirá informe sobre os
contratos, con carácter previo á
súa formalización, e, en especial,
pronunciarase sobre a modalida-
de de contratación utilizada e a
observancia nas cláusulas do
contrato dos requisitos e das for-
malidades esixidos pola lexisla-
ción laboral.

Cinco.— A realización dos
contratos regulados neste artigo
será obxecto de fiscalización pre-
via nos casos en que esta resulte
preceptiva de conformidade co

disposto nos artigos 94 a 117 da
Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia.

Artigo 23. Oferta de emprego pú-
blico para 1998.

Un.— O Consello da Xunta
poderá autorizar, por proposta da
Consellería da Presidencia e Ad-
ministración Pública ou, se é o
caso, das consellerías competen-
tes na materia e co informe favo-
rable da Consellería de Eco-
nomía e Facenda, a convocatoria
de prazas vacantes que se consi-
dere que poidan afecta-lo funcio-
namento dos servicios públicos
esenciais, e que se concentrarán
nos sectores, funcións e cate-
gorías profesionais que se consi-
deren absolutamente prioritarios,
sempre que o número de prazas
de novo ingreso sexa inferior ó
25% da taxa de reposición de
efectivos. Para estes efectos
consideraranse efectivos aqueles
que veñan desempeñando a súa
actividade en servicios que teñen
carácter permanente na Comu-
nidade Autónoma. Con este fin,
realizaranse as adecuacións nos
orzamentos que resulten precisas
e sempre de acordo co previsto
no artigo 8 desta lei.

Dous.— A restricción sobre o
número de prazas indicada no
punto anterior non lles será apli-
cable ás relativas ó persoal ads-
crito a centros de ensino, sanita-
rios e de servicios sociais, que
se axustarán en todo caso ós
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efectivos dotados orzamentaria-
mente.

Tres.— Malia o disposto no
parágrafo primeiro deste artigo,
poderanse convoca-los postos ou
as prazas que, estando orzamen-
tariamente dotados e incluídos
nas correspondentes relacións de
postos de traballo, catálogos ou
cadros de persoal, se encontren
desempeñados interina ou tem-
poralmente.

Catro.— Durante 1998 non se
procederá á contratación de novo
persoal temporal nin ó nomea-
mento de funcionarios interinos,
salvo en casos excepcionais e pa-
ra cubrir necesidades urxentes e
inaprazables, con autorización
conxunta das consellerías da Pre-
sidencia e Administración Públi-
ca e de Economía e Facenda.
Non será necesaria esta autoriza-
ción para as contratacións de per-
soal docente, de persoal que
presta servicios en institucións
sanitarias dependentes do Servi-
cio Galego de Saúde e de persoal
laboral de centros e residencias
de servicios sociais, que ade-
cuándose estrictamente ás nece-
sidades do servicio terán como
límite máximo as previsións or-
zamentarias que se establecen
para o efecto.

Así mesmo, e sempre dentro
das limitacións orzamentarias
previstas, non requirirán autori-
zación previa as contratacións
para substitucións do persoal

que resulten imprescindibles pa-
ra o bo funcionamento dos ser-
vicios.

Cinco.— En todo caso, en ma-
teria de oferta de emprego público
teranse en conta os criterios esta-
blecidos na normativa básica es-
tatal.

Artigo 24. Autorización dos cus-
tos de persoal das universidades
de Galicia.

Un.— De conformidade co dis-
posto no artigo 54.4 da Lei orgá-
nica 11/1983, do 25 de agosto, de
reforma universitaria, autorízanse
para o ano 1998 os custos de per-
soal funcionario, docente e non
docente, das universidades de
competencia da Administración
autonómica, polos importes que
se indican a continuación:

UNIVERSIDADE
PERSOAL PERSOAL 

FUNCIONARIO FUNCIONARIO 
DOCENTE NON DOCENTE

Santiago 
de Compostela 4.622.247.644 1.155.469.565

A Coruña 3.278.529.192 922.619.542

Vigo 3.471.000.000 1.057.000.000

Dous.— As universidades de
competencia da Administración
da Comunidade Autónoma am-
pliarán os seus créditos do capítu-
lo I en función da distribución que
do crédito 07.05.322C.440.0 rea-
lice a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, caso no
que non será aplicable o contido
no artigo 55.1 da citada Lei orgá-
nica de reforma universitaria.
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Título III

Das operacións de 
endebedamento e garantía

Capítulo I

Operacións de crédito

Artigo 25. Operacións de endebeda-
mento por prazo superior a un ano.

Un.— De acordo co previsto no
artigo 32 da Lei 11/1992, do 7 de
outubro, de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, a variación
da posición neta debedora da Co-
munidade Autónoma ó final do
exercicio de 1998 non poderá exce-
der de 21.000.000.000 de pesetas.

Dous.— Autorízase o Instituto
Galego da Vivenda e Solo a con-
certar con entidades financeiras
préstamos hipotecarios subroga-
bles con destino ó financiamento
de actuacións en materia de vi-
venda e solo, non podendo esta-
blecerse ningún tipo de cláusula
da que derive responsabilidade
por parte do Instituto Galego da
Vivenda e Solo unha vez realiza-
da a subrogación.

O importe dos créditos hipoteca-
rios vivos en 1998 non poderá supe-
rar en ningún caso os 4.000.000.000
de pesetas.

Para a súa instrumentación será
preciso informe favorable da Con-
sellería de Economía e Facenda.

Tres.— Trimestralmente infor-
marase á Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos das opera-
cións realizadas dentro do progra-
ma de endebedamento da Xunta
para o exercicio. 

Artigo 26. Débeda da Tesourería.

O Consello da Xunta, por pro-
posta do conselleiro de Economía
e Facenda, poderá concertar ou
emitir operacións de débeda de te-
sourería, durante o exercicio de
1998, conforme o disposto no ar-
tigo 31 da Lei de réxime financei-
ro e orzamentario de Galicia, ata
un importe que non supere o 15%
da consignación que figura nos
orzamentos como ingresos co-
rrentes incondicionados.

Artigo 27. Endebedamento dos
organismos autónomos e das so-
ciedades públicas.

Un.— Durante o exercicio de
1998 os organismos autónomos e
as sociedades públicas da Co-
munidade Autónoma poderán
concertar operacións para aten-
der necesidades transitorias de
tesourería, con prazo de reembol-
so non superior a un ano, cun lí-
mite máximo do 10% da súa
previsión inicial de ingresos co-
rrentes ou de explotación. A su-
peración deste límite deberá ser
autorizada polo conselleiro de
Economía e Facenda.

Dous.— En ningún caso po-
derán concertarse sen autorización
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previa do conselleiro de Economía
e Facenda operacións que impli-
quen a superación da variación de
pasivos establecida nos orzamen-
tos iniciais dos organismos autó-
nomos e das sociedades públicas
da Comunidade Autónoma.

Destas autorizacións daráselle
conta trimestralmente á Comisión
de Economía, Facenda e Orza-
mentos do Parlamento.

Tres.— En todo caso as dispo-
sicións das operacións financeiras
previstas neste artigo deberán ser-
lle comunicadas á Consellería de
Economía e Facenda no prazo
máximo dun mes.

Capítulo II

Afianzamento por aval

Artigo 28. Avais.

Con carácter xeral e de confor-
midade co disposto no artigo 41
da Lei 11/1992, do 7 de outubro,
de réxime financeiro e orzamen-
tario de Galicia, o importe máxi-
mo dos avais que poderán ser
concedidos pola Xunta de Galicia
durante o ano 1998 será de
2.000.000.000 de pesetas.

Con independencia desa canti-
dade, o Igape poderá conceder
avais en contía que non supere en
ningún momento un saldo efec-
tivo vixente de 25.000.000.000 de
pesetas.

Non obstante, por acordo da
Comisión Delegada da Xunta de
Galicia para Asuntos Económicos,
poderá autorizarse a ampliación
da cantidade fixada para o Igape
ata un importe igual ó non utili-
zado pola Xunta, sen que en
ningún caso o saldo efectivo vi-
xente do conxunto dos avais que
por este artigo se autorizan poi-
da supera-la cifra de
27.000.000.000 de pesetas. 

Artigo 29. Información ó Parla-
mento.

O Goberno remitiralle trimes-
tralmente ó Parlamento a infor-
mación necesaria para coñece-la
lista de avais amortizados, a lista
de pagamentos efectuados por fa-
lidos, a lista de importes recupera-
dos e o risco acumulado. Esta
información darase para tódolos
avais que se concedan desde a
Administración da Xunta de Gali-
cia ou dos seus organismos autó-
nomos e entes públicos.

Título IV

Normas tributarias

Capítulo único

Tributos propios

Artigo 30. Taxas.

Un.— Elévanse os tipos das ta-
xas de contía fixa establecidas no
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Decreto lexislativo 1/1992, do 11
de abril, polo que se aproba o tex-
to articulado das bases contidas
no capítulo III do título II da Lei
13/1991, do 9 de decembro, de
taxas, prezos e exaccións regula-
doras da Comunidade Autónoma
de Galicia, e demais normas que
o modifican, ata a cantidade que
resulte da aplicación do coefi-
ciente do 1,06 ás contías esixibles
á entrada en vigor desta lei, ex-
ceptuando as tarifas que experi-
menten algunha modificación na
contía no número dous deste arti-
go; este coeficiente seralles apli-
cable ás contías que con carácter
mínimo ou máximo se establecen
en todo tipo de tarifas, tanto de
taxas de contía fixa coma varia-
ble. 

O resultado da aplicación do
anterior coeficiente obterase ten-
do en conta a seguinte norma de
redondeo: redondéanse ó 5 as
comprendidas entre o 1 e o 5, e ó
0 as comprendidas entre o 6 e o
9, co aumento neste último su-
posto dunha cantidade na cifra
das decenas. Cando o resultado
sexa inferior a 20 pesetas non se
redondeará, tampouco se produ-
cirá ese redondeo cando se trate
de tarifas fixadas en función
dalgún tipo de unidade e exista
un máximo fixado nela e se ob-
teña un resultado inferior a 100
pesetas. 

Considéranse taxas de contía fi-
xa cando non están determinadas
por unha porcentaxe sobre unha

base ou esta non se valora en uni-
dades monetarias.

Exceptúanse do incremento es-
tablecido anteriormente aquelas
taxas que se recadan mediante
efectos timbrados.

Dous.— Introdúcense as se-
guintes modificacións no Decreto
lexislativo 1/1992, na súa redac-
ción vixente: 

1) Modifícase a redacción do
apartado 08 do artigo 18, que que-
da redactado como segue:

«08. Empresas operadoras, fa-
bricantes, importadoras, distribui-
doras, de servicios técnicos e
sociedades mercantís, explotado-
ras de salóns.»

2) Modifícase a redacción do
apartado 09 e a do seu subaparta-
do 01 do artigo 18, que quedan re-
dactados como seguen:

«09. Salóns recreativos ou de xogo
01. Autorización de instalación 

12.965 ptas.»

3) Modifícase o subapartado 02
do apartado 19 do artigo 18, que
queda redactado como segue:

«02. Patrón de tráfico interior e
radiotelefonista usual restrinxido
3.275 ptas.»

4) Engádenselle ó apartado 19
do artigo 18 os seguintes subapar-
tados: 
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«05. Patrón local de pesca 5.000 ptas.
06. Patrón costeiro polivalente6.000 ptas.»

5) O apartado 20 do artigo 18
queda redactado como segue: 

Título Tarifa Fam. n. Fam. n.
Normal 1.ª categ. 2.ª categ.

Bacharel 6.765 ptas. 3.385 ptas. 0 ptas.

Técnico 2.765 ptas. 1.385 ptas. 0 ptas.

Técnico superior 6.765 ptas. 3.385 ptas. 0 ptas.

Conservación e restauración 
de bens culturais 6.765 ptas. 3.385 ptas. 0 ptas.

Certificado aptitude ciclo superior 
do primeiro nivel de ensinanzas 
especializadas de idiomas 3.245 ptas. 1.625 ptas. 0 ptas.»

«20. Expedición de títulos
académicos e profesionais corres-
pondentes ás ensinanzas estable-
cidas pola LOXSE:

6) Modifícase a redacción do
apartado 21 e a do seu subapar-
tado 01 do artigo 18, que que-
dan redactados da seguinte for-
ma: 

«21. Inscrición para a realiza-
ción de probas de aptitude para
obte-los seguintes títulos ou certi-
ficados:

01. Para o goberno de embarca-
cións de lecer: 

— Para o título de patrón para navega-
ción básica 4.000 ptas.
— Para o título de patrón de
embarcacións de lecer 5.150 ptas.
— Para o título de patrón 
de iate 7.210 ptas.
— Para o título de capitán 
de iate 8.755 ptas.»

7) Engádeselle o seguinte texto
ó subapartado 04 do apartado 21
do artigo 18:

«Cando as anteriores renova-
cións teñan un período de vali-
dez de dous anos 1.060 ptas.»

8) Modifícase o apartado 25 do
artigo 18, que queda redactado
como segue: 

«25. Inscrición no Rexistro de
Augas:

— Primeira inscrición: 
a) Inscrición do titular e do 
aproveitamento 2.120 ptas.
b) Inscrición de arrendamento e/ou 
gravame 2.120 ptas.
— Modificación da primeira 
inscrición 1.060 ptas.
— Cambio de titular 1.590 ptas.
— Outras modificacións 1.000 ptas.»

9) Engádeselle o apartado 26 ó
artigo 18, coa seguinte redacción: 
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«26. Emisión de tarxetas co-
rrespondentes ós certificados pro-
fesionais de pesca:

01. Por expedición das tarxetas acredi-
tativas das titulacións 5.000 ptas.
02. Por renovación ou emisión de du-
plicado das tarxetas acreditativas das
titulacións 3.000 ptas.»

10) Engádeselle o apartado 27 ó
artigo 18, coa seguinte redacción:

«27. Fotocopias compulsadas
de expedientes en poder da admi-
nistración:

a) Documentos 
— Por cada folio 12 ptas.
— Mínimo 400 ptas.
b) Planos 
— Formato DIN A4 30 ptas.
— Formato DIN A3 45 ptas.
— Formato superior a DIN A3 60 ptas.
— Mínimo 400 ptas.»

11) Engádeselle o apartado 28
ó artigo 18, coa seguinte redac-
ción: 

«28. Dilixenciamento do libro-
rexistro de prácticas das escolas de
navegación de lecer 10.000 ptas.»

12) Modifícase o apartado 2 do
artigo 19, co obxecto da súa adap-
tación ó Acordo do Consello de
Política Fiscal e Financeira do 15
de setembro de 1997, que queda
redactado como segue: 

«2. No suposto das tarifas 08
e 36 do artigo 23, constitúe o

feito impoñible a prestación das
actividades realizadas pola Ad-
ministración da Comunidade
Autónoma de Galicia para pre-
serva-la saúde pública e a sani-
dade animal, mediante a prác-
tica de inspeccións e controis
sanitarios de animais e as súas
carnes frescas destinadas ó con-
sumo, así como doutros produc-
tos de orixe animal, efectuados
polos facultativos dos servicios
correspondentes, tanto nos lo-
cais ou establecementos de sa-
crificio, despezamento e alma-
cenamento frigorífico, sitos no
territorio da Comunidade, coma
os demais controis e análises
realizadas nos centros habilita-
dos para o efecto.

Para efectos da exacción do tri-
buto, as actividades de inspección
e control sanitario que se inclúen
dentro do feito impoñible da tarifa
08 do artigo 23 catalóganse da se-
guinte forma:

a) Inspeccións e controis sani-
tarios ante mortem para a obten-
ción de carnes frescas de gando
bovino, porcino, ovino, caprino e
outros ruminantes, coellos e caza
menor de pluma e pelo, solípedes-
équidos e aves de curral. 

b) Inspeccións e controis sani-
tarios post mortem dos animais
sacrificados para a obtención das
mesmas carnes frescas. 

c) Control documental das opera-
cións realizadas no establecemento.
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d) O control e selado das ca-
nais, vísceras e sobras destinadas
ó consumo humano así como a
marcaxe das pezas obtidas nas sa-
las de despezamento.

e) Control das operacións de al-
macenamento de carnes frescas
para o consumo humano, desde o
momento en que así se estableza,
excepto as relativas a pequenas
cantidades realizadas en locais
destinados á venda ós consumido-
res finais.

Para efectos da exacción do tri-
buto, as actividades de inspección
e control sanitario que se inclúen
dentro do feito impoñible da tarifa
36 do artigo 23 catalóganse da se-
guinte maneira:

— Control de determinadas
substancias e residuos en animais
e os seus productos, na forma pre-
vista pola normativa vixente.»

13) Modifícase o parágrafo 3 do
artigo 21, que queda como segue:

«3. Na tarifa 27 da modalidade
actuacións profesionais, será su-
xeito pasivo substituto do contri-
buínte a empresa concesionaria
do servicio de inspección técnica
de vehículo.»

14) Engádeselle o parágrafo 4 ó
artigo 21, co obxecto de axeitalo
ó Acordo do Consello de Política
Fiscal e Financeira do 15 de se-
tembro de 1997, coa seguinte re-
dacción:

«4. Son suxeitos pasivos obri-
gados ó pagamento, segundo a ta-
rifa de que se trate, as seguintes
persoas ou entidades:

1.— Na tarifa 08 da modalida-
de administrativo-facultativa:

a) No caso das taxas relativas
ás inspeccións e ós controis sani-
tarios oficiais ante mortem e post
mortem dos animais sacrificados,
selado de canais, vísceras e sobras
destinadas ó consumo humano, os
titulares da explotación dos esta-
blecementos onde se leve a cabo o
sacrificio ou se practique a ins-
pección, xa sexan persoas físicas
ou xurídicas.

b) Nas taxas relativas ó control
das operacións de despezamento:

1) As mesmas persoas determi-
nadas no parágrafo anterior, cando
as operacións de despezamento se
realicen no mesmo matadoiro.

2) As persoas físicas ou xurídi-
cas titulares da explotación dos
establecementos dedicados á ope-
ración de despezamento de forma
independente, nos demais casos.

c) Nas taxas relativas ó control
de almacenamento, desde o mo-
mento en que se fixen, as persoas
físicas ou xurídicas titulares da
explotación dos citados establece-
mentos.

2.— Na tarifa 36 da modalida-
de administrativo-facultativa:
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— Nas taxas relativas ó con-
trol de substancias e residuos en
animais e os seus productos, os
titulares da explotación dos esta-
blecementos, xa sexan persoas fí-
sicas ou xurídicas, onde se leven
a cabo os citados controis e aná-
lises.

Os suxeitos pasivos anteriores
deberán trasladarlles, cargando o
seu importe en factura, as taxas ós
interesados que solicitasen a pres-
tación do servicio ou para os que
se realicen as operacións de sacri-
ficio, despezamento, almacena-
mento ou control de determinadas
substancias e residuos animais e
os seus productos descritos no ar-
tigo 19.2, e procederán posterior-
mente ó seu ingreso a favor da
Comunidade Autónoma, na forma
que regulamentariamente se esta-
bleza.

No caso de que o interesado,
á súa vez, lle adquirise o gando
en vivo a un terceiro, para sacri-
ficio, poderá esixir deste o im-
porte da taxa correspondente ó
concepto da tarifa 36 do artigo
23.

Entenderase que son interesa-
dos non só as persoas físicas ou
xurídicas que soliciten os mencio-
nados servicios, senón tamén as
herdanzas xacentes, comunidades
de bens e demais entidades que,
aínda que non teñan personalida-
de xurídica propia, constitúan un-
ha unidade económica ou un pa-
trimonio separado.

Serán responsables subsidia-
rios, nos supostos e co alcance
previsto no artigo 40 da Lei xe-
ral tributaria, os administradores
das sociedades e os síndicos, in-
terventores ou liquidadores de
crebas, concursos, sociedades e
entidades en xeral que se dedi-
quen ás actividades para as que a
súa inspección e control xera o
devengo das tarifas 08 e 36 do
artigo 23.»

15) Modifícase a redacción do
parágrafo 2 do artigo 22, coa fina-
lidade de adaptala ó Acordo do
Consello de Política Fiscal e Fi-
nanceira do 15 de setembro de
1997, que queda como segue: 

«2. A taxa que corresponde sa-
tisfacer polas tarifas 08 e 36 do
artigo 23 devengarase no momen-
to en que se leven a cabo as acti-
vidades de inspección e control
sanitario de animais e os seus pro-
ductos, nos establecementos ou
instalacións en que se desenvol-
van aquelas, sen prexuízo de que
se esixa o seu previo pagamento
cando a realización do control sa-
nitario se inicie por solicitude do
suxeito pasivo ou do interesado.

Na tarifa 08 do artigo 23, no
caso de que nun mesmo estable-
cemento e por solicitude do inte-
resado se realicen en forma sucesi-
va as tres operacións de sacrificio,
despezamento e almacenamento,
ou dúas delas en fases igualmente
sucesivas, o total da contía da taxa
determinarase de forma acumulada
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ó comezo do proceso, con inde-
pendencia do momento do deven-
go das cotas correspondentes, sen
prexuízo do previsto nas regras de
acumulación.»

16) Engádenselle os subapar-
tados 11 e 12 ó apartado 01 do
artigo 23, que quedan redactados
como segue: 

«11. Dilixenciamento do caderniño de
contratos relativos á prestación de servi-
cios en autotaxi iniciados en concello
distinto daquel onde teñan a súa resi-
dencia 2.500 ptas.
12. Aprobación de revisión de tarifas
na explotación de estación de autobu-
ses 10.000 ptas.»

17) Suprímense os subaparta-
dos 01 e 02 do apartado 04 do ar-
tigo 23.

18) Engádeselle ó subapartado
06 do apartado 04 do artigo 23 o
suposto de renovación da ante-
rior inscrición coa tarifa de 1.965
ptas.

19) Engádeselle o subapartado
07 ó apartado 04 do artigo 23, coa
seguinte redacción:

«07. Homologación de cursos
de capacitación para realizar trata-
mentos praguicidas:

01. Curso nivel básico 
—Homologación e autorización 1.º
curso 25.000 ptas.
— Autorización de cada 
curso 20.000 ptas.

02. Curso nivel cualificado 
— Homologación e autorización

50.000 ptas.
— Autorización de cada curso

40.000 ptas.

03. Curso niveis especiais 
— Homologación e autorización 1.º
curso 50.000 ptas.
— Autorización de cada curso

50.000 ptas.

04. Expedición de carnés de manipula-
dores de praguicidas 1.195 ptas.
— Renovación do carné anterior

600 ptas.
— Validación para a obtención do
carné de manipulador de praguicidas

1.640 ptas.»

20) Engádenselle os seguintes
supostos ó subapartado 04 do
apartado 07 do artigo 23:

«— Certificado de transporte375 ptas.
— Comprobación de carga: 
* Équidos, bóvidos e similares

16.955 ptas.
* Porcino, ovino, caprino e similares

11.305 ptas.
* Aves, coellos, visóns, colmeas e si-
milares 5.650 ptas.»

21) Engádenselle os subaparta-
dos 20, 21 e 22 ó apartado 07 do
artigo 23, coa seguinte redacción:

«20. Subministración de mar-
cas e documentos de identifica-
ción do gando:

— Por cada acto administrativo de
subministración 100 ptas.
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— Por cada marca e documento de
identificación subministrado 50 ptas.

21. Xestión e subministración
de marcas para recrotalización en
caso de perdas ou deterioracións
dos crotais bovinos, incluída a
identificación de animais proce-
dentes de terceiros países:

— Por cada acto administrativo
300 ptas.

— Por cada crotal subministrado
200 ptas.

22. Expedición de duplicados de docu-
mentos de identificación de gando bovino
por perdas, procedencia doutros países
comunitariose outras causas 300 ptas.»

22) Modifícase o apartado 08
do artigo 23, para a súa necesaria
adecuación ó Acordo do Consello
de Política Fiscal e Financeira do
15 de setembro de 1997, que que-
da coa seguinte redacción:

«08. Inspeccións e controis sa-
nitarios oficiais de carnes fres-
cas e carnes de coello e caza.

A) Cota tributaria.

A cota tributaria esixiráselle ó
contribuínte por cada unha das
operacións relativas a:

— Sacrificio de animais.
— Operacións de despezamento.
— Control de almacenamento.

Non obstante, cando concorran
nun mesmo establecemento as

operacións de sacrificio, despe-
zamento e almacenamento, o im-
porte total da taxa que se debe
percibir comprenderá o das cotas
das tres fases acumuladas na for-
ma prevista nas regras de acumu-
lación.

As cotas esixibles ó suxeito pa-
sivo pola realización de activida-
des de inspección e control de
operacións de sacrificio realizadas
en matadoiros liquidaranse en
función do número de animais sa-
crificados.

As cotas esixibles pola realiza-
ción de actividades de inspección
e control de operacións de despe-
zamento e almacenamento deter-
minaranse en función do número
de toneladas sometidas ás devan-
ditas operacións. Para estes últi-
mos efectos e para as operacións
de despezamento tomarase como
referencia o peso real da carne
antes de despezar, incluídos os
ósos.

01. Polas actuacións conxun-
tas de inspección e control sani-
tario ante mortem, post mortem,
control documental das opera-
cións realizadas e marcaxe sani-
taria das canais, vísceras e sobras
aplicaranse os seguintes tipos de
gravame por cada animal sacri-
ficado nos establecementos ou
instalacións debidamente autori-
zados correspondentes tanto ás
actuacións sanitarias coma ás ad-
ministrativas que lles son inhe-
rentes.
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a) Para gando: Tipo de gravame
Clase de gando (Ptas./animal)

Bovino
Maior con máis de 218 kg de peso por
canal 324 ptas.
Menor con menos de 218 kg de peso
por canal 180 ptas.

Solípedes-équidos 317 ptas.
Porcino e xabarís Comercial de 25 ou
máis kg de peso por canal 93 ptas.
Leitóns de menos de 25 kg de peso por
canal 36 ptas.

Ovino, caprino e outros ruminantes 
Con máis de 18 kg de peso por canal

36 ptas.
Entre 12 e 18 kg de peso por canal

25 ptas.
De menos de 12 kg de peso por canal

12 ptas.

b) Para as aves de curral, coellos e caza
menor:

Tipo de gravame
Clase de animal (Ptas./animal)

Para aves adultas pesadas, coellos e
caza menor de pluma e pelo, con máis
de 5 kg de peso por canal 2,9 ptas.
Para aves de curral novas de engorde,
coellos e caza menor de pluma e 
pelo, de engorde de entre 2,5 e 5 kg de
peso por canal 1,4 ptas.
Para polos e galiñas de carne e demais
aves de curral novas de engorde, coellos
e caza menor de pluma e pelo, con menos
de 2,5 kg de peso por canal 0,70 ptas.
Para galiñas de reposición 0,70 ptas.

02. A cota relativa ás inspec-
cións e ós controis sanitarios nas

salas de despezamento, incluídas
a etiquetaxe e a marcaxe de pezas
obtidas das canais, fíxase en 216
pesetas por tonelada.

03. A cota correspondente ó
control e á inspección das opera-
cións de almacenamento esixira-
se desde o momento en que se
establezan as devanditas opera-
cións por producirse o desenvol-
vemento previsto no anexo da
Directiva 96/43/CE, a cal se cifra
igualmente en 216 pesetas por
tonelada.

O importe da taxa correspon-
dente non poderá ser obxecto de
restitución a terceiros por mor da
exportación de carnes, xa sexa en
forma directa ou indirecta.

B) Regras relativas á acumula-
ción de cotas.

As cotas tributarias devengadas
en cada caso deberanse acumular
cando concorra a circunstancia
dunha integración de todas ou al-
gunhas das fases de devengo nun
mesmo establecemento, de acor-
do coas seguintes regras:

a) No caso de que no mesmo
establecemento se efectúen opera-
cións de sacrificio, despezamento
e almacenamento aplicaranse os
seguintes criterios para a exacción
e o devengo do tributo:

a.1) A taxa que se debe perci-
bir será igual ó importe acumula-
do das cotas tributarias devenga-
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das polas operacións citadas ata a
fase de entrada en almacén inclu-
sive.

a.2) Se a taxa percibida no ma-
tadoiro cubrise igualmente a tota-
lidade dos gastos de inspección
por operacións de despezamento e
control de almacenamento, non se
percibirá ningunha taxa por estas
dúas últimas operacións.

b) Cando concorran nun mes-
mo establecemento unicamente
operacións de sacrificio e despe-
zamento e a taxa percibida no
matadoiro cubrise igualmente a
totalidade dos gastos de inspec-
ción por operacións de despeza-
mento, non se percibirá ningunha
taxa polo dito concepto.

c) No caso de que no mesmo
establecemento se realicen soa-
mente operacións de despeza-
mento e almacenamento, non se
devengará a cota relativa a ins-
peccións e controis sanitarios de
carnes pola operación de almace-
namento.

Entenderase que a taxa perci-
bida polo sacrificio cobre igual-
mente os gastos de control das
operacións de despezamento, ou
incluso das operacións de despe-
zamento e almacenamento, can-
do a situación dos locais nos que
se desenvolvan estas lles permita
ós técnicos facultativos levar a
cabo o control de todas elas sen
un incremento apreciable do
tempo que normalmente sería

preciso dedicar, por si só, ás ope-
racións de sacrificio.

C) Liquidación e ingreso.

O ingreso, en cada caso, reali-
zarase mediante autoliquidación
do suxeito pasivo correspondente,
na forma e nos prazos que se esta-
blezan regulamentariamente.

Os suxeitos pasivos das taxas
trasladaranas cargando o seu im-
porte total nas correspondentes fac-
turas ós interesados, practicando as
liquidacións procedentes consonte
o sinalado no apartado B) anterior.

As devanditas liquidacións de-
berán ser rexistradas nun libro
oficial habilitado para o efecto e
autorizado pola autoridade sani-
taria correspondente. A omisión
deste requisito dará orixe á im-
posición das sancións de orde
tributaria que correspondan, con
independencia das que se poidan
determinar ó tipifica-las conduc-
tas dos titulares das explotacións
na orde sanitaria.

No caso de que a inspección sa-
nitaria das aves de curral vivas se
realice na explotación de orixe, a
parte da cota tributaria correspon-
dente a esta inspección ascenderá
ó 20% do total e percibirase na
devandita explotación.

Os titulares da explotación dos
establecementos dedicados ó sa-
crificio de gando poderán deduci-
lo custo suplido do persoal auxi-
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liar e axudantes, que non poderá
supera-la cifra de 484 pesetas por
tonelada para os animais de abas-
to e 152 pesetas por tonelada para
as aves de curral, coellos e caza
menor. Para tal efecto poderase
computa-la citada reducción apli-
cando as seguintes contías por
unidade sacrificada.

Unidades Custos suplidos máximos
por auxiliares e axudantes
(por unidade sacrificada)

De bovino maior con máis de 218 kg
por canal 125 ptas.
De tenreiros con menos de 218 kg de
peso por canal 86 ptas.
De porcino comercial e xabarís de máis
de 25 kg de peso por canal 36 ptas.
De leitóns e xabarís de menos de 25
kg de peso por canal 10 ptas.
De cordeiros e outros ruminantes 
de menos de 12 kg de peso por 
canal 3,2 ptas.
De cordeiros e outros ruminantes 
de entre 12 e 18 kg de peso 
por canal 7,3 ptas.
De ovino maior e outros 
ruminantes con máis de 
18 kg de peso por canal 9 ptas.
De cabrito de leite de menos 
de 12 kg de peso por canal 3,2 ptas.
De caprino de entre 12 e 1
8 kg de peso por canal 7,3 ptas.
De caprino maior de máis 
de 18 kg de peso por canal 9 ptas.
De gando cabalar 70 ptas.
De aves de curral, coellos e 
caza maior 0,25 ptas.

Para a aplicación destas deduc-
cións requirirase o previo recoñe-
cemento da Consellería de Sani-
dade e Servicios Sociais.»

23) Modifícase a redacción do
apartado 13 e dos seus subaparta-
dos 02 e 03 do artigo 23, que que-
dan como segue:

«13. Cadáveres, criaturas abor-
tivas, membros procedentes de
amputacións e restos cadavéricos.

02. Exhumación dun cadáver,
criatura abortiva ou membros pro-
cedentes de amputacións.

03. Exhumación de restos ca-
davéricos.»

24) Modíficase o apartado 29
do artigo 23, que queda coa se-
guinte redacción:

«29. Concesión en materia de
augas:

01. Concesión para abastece-
mento de poboacións ou urbani-
zación

— Con competencia 15.000 ptas.
— Sen competencia 10.000 ptas.
02. Concesión para regadíos e usos
agrarios 10.000 ptas.
03. Concesión para usos industriais pa-
ra producción de enerxía eléctrica 
— Uso privado 9.000 ptas.
— Uso público 15.000 ptas.
04. Concesión para uso das augas dedi-
cadas a finalidades exclusivamente mi-
neiras 8.000 ptas.
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05. Concesión para usos industriais non in-
cluídos nos puntos anteriores 7.000 ptas.
06. Concesión para usos recreativos

8.000 ptas.
07. Concesión para extracción de ári-
dos 8.000 ptas.
08. Concesión para establecementos de
acuicultura 9.000 ptas.
09. Concesión para navegación e trans-
porte acuático 7.000 ptas.
10. Outras concesións 7.000 ptas.
11. Autorización previa para tramitar ou
grava-la concesión de transmisión total
ou parcial de concesión 5.000 ptas.
12. Autorización de transferencia de
concesión, modificación das caracterís-
ticas de concesión, rehabilitación ou re-
visión dela 7.420 ptas.
13. Concesión de modernización, rehabi-
litación ou adaptación de aproveitamento
hidroeléctrico sen cambios nas carac-
terísticas concesionais 15.000 ptas.
14. Concesión de modificación das ca-
racterísticas da concesión do aproveita-
mento hidroeléctrico (sen ampliacións das
características técnicas) 10.000 ptas.
15. Concesión para ampliación das ca-
racterísticas das concesións do aprovei-
tamento hidroeléctrico 15.000 ptas.
16. Outras autorizacións relativas á
concesión 5.300 ptas.»

25) Modifícase o apartado 30
do artigo 23, que queda redactado
como segue:

«30. Autorización en materia de
augas:

01. De obras de defensa, canalización e
desvío de canles, construcción de ram-
plas e embarcacións 6.000 ptas.
02. Obras de cubrición de leitos, cons-

trucción de pontes, pasarelas, cruzamen-
tos subterráneos de leitos 6.000 ptas.
03. Limpeza de leitos 5.000 ptas.
04. Construcción en zonas de policía

6.000 ptas.
05. Derivación de augas de carácter
temporal 6.000 ptas.
06. De cruzamentos de liñas eléctricas
e diversos servicios 5.000 ptas.
07. De permiso de investigación de au-
gas subterráneas 5.000 ptas.
08. De extracción de áridos 6.000 ptas.
09. De corta, sementeira e plantacións

5.000 ptas.
10. De navegación e flotación5.000 ptas.
11. De vertido 6.000 ptas.
12. Ocupación temporal ou invasión do
leito do río 6.000 ptas.
13. Construcción dun pozo 5.000 ptas.
14. Establecemento de barcos de paso e
embarcacións 6.000 ptas.
15. Flotación fluvial para transporte de
madeira 6.000 ptas.
16. Para utilización de pastos en zona
de D.P.H. 5.000 ptas.
17. Para establecementos de baños ou zo-
nas recreativas e deportivas 6.000 ptas.
18. Para acampada colectiva en zona de
policía de leitos 6.000 ptas.
19. Autorización para limpezas das canles,
azudes e zona de auga represada dos apro-
veitamentos hidroeléctricos 6.000 ptas.
20. Outras autorizacións 5.000 ptas.»

26) Engádeselle ó apartado 32
do artigo 23 o suposto de apeos
coa mesma tarifa.

27) Engádeselle o apartado 34 ó
artigo 23, coa seguinte redacción:

«34. Constitución e imposición
de servidumes: 
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01. Acueducto 7.000 ptas.
02. Saca de auga e bebedoiro7.000 ptas.
03. Estribo de presa e de parada

7.000 ptas.
04. Paso 7.000 ptas.
05. Outras 7.000 ptas.»

28) Engádeselle o apartado 35 ó
artigo 23, coa seguinte redacción:

«35. Informes técnicos e outras
actuacións facultativas realizadas
polo persoal técnico ó servicio do
organismo autónomo Augas de Ga-
licia, cando deban facerse como
consecuencia das disposicións en vi-
gor ou dos termos propios das con-
cesións e autorizacións outorgadas.

01. Fase de estudio e informe sen saída
a campo
— Se non existe proxecto 5.000 ptas.
— Se existe proxecto 
— Para usos industriais e hidroeléctri-

cos, sobre orzamento 0,02%
Mínimo 10.000 ptas.
— Pozos 5.000 ptas.
— Outros usos 10.000 ptas.
02. Fase de informe con saída a campo
— Se non existe proxecto 10.000 ptas.
— Se existe proxecto 
— Para usos industriais e hidroeléctri-
cos, sobre orzamento 0,03%
Mínimo 20.000 ptas.
— Pozos 5.000 ptas.
— Outros usos 20.000 ptas.
— Se cómpre saír máis dun día, por ca-
da día máis 18.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.

Entenderase por orzamento a
suma do orzamento xeral incluída

a marxe industrial, de administra-
ción, honorarios facultativos e
IVE.»

29) Engádeselle o apartado 36
ó artigo 23, como consecuencia
do Acordo do Consello de Polí-
tica Fiscal e Financeira do 15 de
setembro de 1997, que terá a se-
guinte redacción:

«36. Controis sanitarios respec-
to de determinadas substancias e
os seus residuos en animais vivos
e os seus productos.

A) Cota tributaria.

01. Polos controis sanitarios de
determinadas substancias e a in-
vestigación de residuos nos ani-
mais vivos destinados ó sacrificio,
relacionados na tarifa 08, e nas
súas carnes, practicados segundo
os métodos de análise previstos
nas regulamentacións técnico-sa-
nitarias sobre a materia, dictadas
polo propio Estado ou cataloga-
das de obrigado cumprimento en
virtude de normas emanadas da
Unión Europea, percibirase unha
cota de 216 pesetas por tonelada,
resultante da operación de sacrifi-
cio, de acordo coas regras polas
que se regula a liquidación de
cotas.

O importe da devandita taxa
que se debe percibir, e que ascen-
de a 216 pesetas por tonelada, po-
derase cifrar igualmente con refe-
rencia ós pesos medios a nivel
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nacional das canais obtidas do sa-
crificio dos animais de acordo co
seguinte cadro, con indicación da
cota por unidade:

Unidades Cota por unidade
(pesetas)

Bovino
Maior con máis de 218 kg 
de peso por canal 55 ptas.
Menor con menos de 
218 kg de peso por canal 38 ptas.

Solípedes-équidos 32 ptas.

Porcino e xabarís
Comercial de 25 ou máis 
kg de peso por canal 16 ptas.
Leitóns de menos de 25 kg 
de peso por canal 4,2 ptas.

Ovino, caprino e outros ruminantes 
Con máis de 18 kg de peso por canal

4 ptas.
Entre 12 e 18 kg de peso por canal

3,2 ptas.
De menos de 12 kg de peso por canal

1,4 ptas.

Aves de curral, coellos e caza 
menor de pluma e pelo 0,35 ptas.

02. Polo control de determina-
das substancias e residuos en pro-
ductos da acuicultura, percibirase
unha cota de 16 pesetas por tone-
lada.

03. Pola investigación de subs-
tancias e residuos no leite e pro-
ductos lácteos, devengarase unha
cota de 3,2 pesetas por cada mil

litros de leite cru utilizado como
materia prima. 

04. Polo control de determina-
das substancias e residuos en ovo-
productos, percibirase unha cota
de 3,2 pesetas por tonelada.

05. Polo control de determina-
das substancias e residuos no mel,
percibirase unha cota de 3,2 pese-
tas por tonelada.

B) Liquidación e ingreso.

O ingreso realizarase mediante
autoliquidación do suxeito pasivo
correspondente, na forma e nos
prazos que se establezan regula-
mentariamente.

Os suxeitos pasivos da taxa
trasladarana cargando o seu im-
porte total nas correspondentes
facturas ós interesados, practican-
do as liquidacións procedentes.

O importe da taxa correspon-
dente non poderá ser obxecto de
restitución a terceiros por mor da
exportación de carnes, xa sexa de
forma directa ou indirecta.»

30) Engádeselle o apartado 37 ó
artigo 23, coa seguinte redacción:

«37. Autorización de servicios
de prevención externos

10.000 ptas.»

31) Engádeselle o apartado 38
ó artigo 23, coa seguinte redac-
ción:
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«38. Autorización a persoas e
entidades para realizar auditorías
de prevención 10.000 ptas.»

32) Engádeselle o apartado 39
ó artigo 23, coa seguinte redac-
ción:

«39. Autorización a entidades
formativas para impartir cursos
de prevención de riscos labo-
rais de nivel intermedio e supe-
rior 10.000 ptas.»

33) Engádeselle o apartado 40 ó
artigo 23, coa seguinte redacción:

«40. Autorización de cursos de
prevención de riscos laborais
de nivel intermedio e superior

5.000 ptas.»

34) Modifícanse os subaparta-
dos 11, 12 e 13 do apartado 07 do
artigo 24, que quedan coa redac-
ción que segue: 

«11. Autorización e inscrición
ou modificación da inscrición no
rexistro de instalacións de raios
X con fins de diagnóstico mé-
dico 5.990 ptas.

12. Autorización e inscrición
ou renovación da autorización
no rexistro de instaladores,
mantedores, reparadores de ins-
talación de protección contra
incendios 2.725 ptas.

13. Autorización e inscrición
ou autorizacións de modifica-

cións nas instalacións radioacti-
vas de segunda e terceira cate-
goría 15.900 ptas.»

35) Engádeselle o subapartado
14 ó apartado 07 do artigo 24, coa
seguinte redacción:

«14. Renovación de autori-
zacións de entidades habilitadas
para impartir cursos sobre regu-
lamentos de seguridade industrial.
Sobre a tarifa consignada no su-
bapartado 07 devengarase o 50%.»

36) Modifícase o subapartado
01 do apartado 36 do artigo 24 da
forma seguinte:

Onde di: «Base de aplicación
(capital de instalación ou amplia-
ción)», debe dicir: «Base de apli-
cación (capital de instalación)».

37) Engádeselle o subapartado
06 ó apartado 36 do artigo 24, coa
seguinte redacción:

«06. Autorización de extracción
de semente de mexillón

1.000 ptas.»

38) Modifícase o subapartado
03 do apartado 37 do artigo 24,
que queda redactado como segue: 

«03. Recoñecemento de réxi-
me especial de producción eléc-
trica:

Ata 10 MW 40.000 ptas.
De 10 a 15 MW 80.000 ptas.
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De 15 a 50 MW 160.000 ptas.
De máis de 50 MW 250.000 ptas.»

39) Modifícase a redacción do
subapartado 04 do apartado 37
do artigo 24, que queda coa se-
guinte redacción: 

«04. Cambio de titularidade.
Recoñecemento do réxime espe-
cial de producción eléctrica

30.000 ptas.»

40) Modifícase o apartado 39
do artigo 24, que queda redactado
como segue:

«39. Talleres, tacógrafos e limi-
tadores de velocidade: 

01. Autorización e inscrición
10.600 ptas.

02. Renovación da autorización
e inscrición: sobre a tarifa anterior
devengarase o 50% dela.»

41) Modifícase o apartado 40
do artigo 24, que queda coa re-
dacción que segue:

«40. Precinto de surtidores:

01. Autorización e inscrición
10.600 ptas.

02. Renovación da autorización
e inscrición: o 50% do subapar-
tado 01 anterior.»

42) Modifícase o apartado 41
do artigo 24, que queda coa se-
guinte redacción:

«41. Informes de supervisión
de proxectos en materia de
aproveitamentos de augas:

01. Fase de estudio e informe
do proxecto antes do outorga-
mento da concesión: 

— Usos industriais e hidroeléc-
tricos, sobre orzamento 0,02% 
— Outros usos, sobre orzamento

0,01% 
— Mínimo 10.000 ptas.

02. Fases posteriores ó outorga-
mento da concesión (fases de
construcción ou explotación
das infraestructuras) con saída
a campo: 

— Usos industriais e hidroeléc-
tricos, sobre orzamento 0,03%
— Outros usos, sobre orzamen-
to 0,001%
— Mínimo por día 20.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.

Entenderase por orzamento a su-
ma do orzamento xeral incluída a
marxe industrial, de administración,
honorarios facultativos e IVE.»

43) Modifícase o apartado 42
do artigo 24, que queda coa se-
guinte redacción:

«42. Tramitación de expediente
de concesión de augas:

01. Visita de recoñecemento
e control do aproveitamento in
situ como consecuencia das dispo-
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sicións en vigor ou dos termos pro-
pios da concesión ou autorización:

— Unha xornada 20.000 ptas.
— Se cómpre saír máis dun día,
por cada día máis 18.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.

02. Visita de recoñecemento
para confronta-lo proxecto in situ:

— Unha xornada 20.000 ptas.
— Se cómpre saír máis dun día,
por cada día máis 18.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.

03. Visita de recoñecemento
para confronta-lo proxecto, en ca-
so de modificacións deste in situ:

— Unha xornada 20.000 ptas.
— Se cómpre saír máis dun día,
por cada día máis 18.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.

04. Visita de recoñecemento fi-
nal do aproveitamento: 

— Usos hidroeléctricos e in-
dustriais:
— Unha xornada 25.000 ptas.
— Se cómpre saír máis dun día,
por cada día máis 20.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.
— Outros usos:
— Se existe proxecto 

10.000 ptas.
— Se non existe proxecto

15.000 ptas.

Estas cantidades incrementa-
ranse nun 5% do valor do orza-
mento do proxecto, cando este

non exceda de 5.000.000 de pese-
tas, e nun 10% sobre o exceso de
5.000.000 de pesetas.

05. Acta de adecuación do apro-
veitamento de augas ós condicio-
nantes ambientais e/ou hidrolóxi-
cos da concesión in situ:

— Unha xornada 20.000 ptas.
— Se cómpre saír máis dun día,
por cada día máis 18.000 ptas.
— Por foto 400 ptas.

06. Emisión da acta previa á pos-
ta en funcionamento 5.300 ptas.»

44) Modifícase o apartado 43
do artigo 24 e engádense os se-
guintes subapartados:

«43. Legalización do aproveita-
mento de augas:

01. Concesión para abastece-
mento de poboacións ou urbani-
zación

— Con competencia 16.000 ptas.
— Sen competencia 11.000 ptas.

02. Concesión para regadíos e
usos agrarios 11.000 ptas.

03. Concesión para uso das augas
dedicadas a finalidades exclusiva-
mente mineiras 9.000 ptas.

04. Concesión para usos recreati-
vos 9.000 ptas.

05. Concesión para extracción de
áridos 9.000 ptas.
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06. Concesión para establecemen-
tos de acuicultura 9.000 ptas.
07. Concesión para navegación e
transporte acuático 8.000 ptas.
08. Outras concesións8.000 ptas.»

45) Modifícase o apartado 44
do artigo 24, que queda redactado
como segue:

«44. Recoñecemento de insta-
lación de carácter parcial en caso
de modificación dos aproveita-
mentos hidroeléctricos:

01. Medicións de azude 8.000 ptas.
02. Medicións de toma 8.000 ptas.
03. Medicións de canle ou caudal

8.000 ptas.
04. Medicións de cámara de carga

8.000 ptas.
05. Medicións de tubería forzada

8.000 ptas.
06. Medicións central hidroeléc-
trica 8.000 ptas.
07. Medicións restitucións

8.000 ptas.
08. Comprobación de aparellos ou 
comportas 8.000 ptas.»

46) Engádeselle o apartado 46 ó
artigo 24, coa seguinte redacción:

«46. Actuacións con respecto ó
rexistro de distribuidores polo
miúdo mediante subministracións
directas a instalacións fixas de
carburantes e combustibles pe-
trolíferos:

01. Inscrición 
Ata 40.000 litros 40.000 ptas.
Cada 20.000 litros ou fracción
que exceda 18.000 ptas.

02. Cambio de titular 
Sobre a tarifa consignada no

subapartado 01 devengarase o
50% da tarifa.»

47) Engádeselle o apartado 47
ó artigo 24, coa seguinte redac-
ción:

«47. Autorizacións para realizar
comprobacións de tensións de paso
e de contacto de instalacións de
poste a terra 50.000 ptas.»

48) Engádeselle o apartado 48
ó artigo 24, coa redacción se-
guinte:

«48. Cambio de titularidade. Autori-
zacións de instalacións de produc-
ción, transporte e distribución de
enerxía eléctrica 50.000 ptas.»

49) Engádeselle o apartado 49 ó
artigo 24, coa seguinte redacción:

«49. Recoñecemento e autoriza-
ción das escolas de navegación de
lecer 20.000 ptas.»

50) Engádeselle o apartado 50
ó artigo 24, coa seguinte redac-
ción:

«50. Recoñecemento e autori-
zación das escolas de mergullo

20.000 ptas.»

51) Engádeselle o apartado 05 ó
artigo 28, coa seguinte redacción: 

«05. Venda do libro Diario de
mergullo 5.000 ptas.»
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Título V

Da xestión orzamentaria

Capítulo único

Dos procedementos de xestión
orzamentaria

Artigo 31. Identificación dos pro-
xectos de investimento.

As modificacións dos programas
de investimento que impliquen o
inicio de novos proxectos ou a va-
riación dos existentes requirirán a
asignación dun novo código pola
intervención delegada da conse-
llería correspondente, logo da tra-
mitación da oportuna modificación
polo órgano competente segundo o
previsto na Lei de réxime financei-
ro e orzamentario de Galicia.

Artigo 32. Aprobación de gastos
polo Consello da Xunta.

A tramitación de expedientes de
gastos dos capítulos II e VI por contía
igual ou superior a 500.000.000 de
pesetas requirirá autorización previa
do Consello da Xunta.

Unha vez obtida a dita autoriza-
ción, a aprobación do gasto co-
rresponderalle ó órgano de con-
tratación.

Artigo 33. Gastos plurianuais.

Por acordo do Consello da
Xunta poderanse adquirir com-

promisos de gasto de carácter plu-
rianual na tramitación de expe-
dientes que teñan algunha das se-
guintes finalidades:

a) Adquisición de vivendas pa-
ra a cualificación de promoción
pública.

b) Adquisición de terreos para a
construcción de vivendas de pro-
tección oficial.

c) Concesión de préstamos para
a promoción de vivendas median-
te convenios.

d) Axudas económicas persoais
e para o apoio financeiro en vi-
vendas sociais.

e) Concesión de subvencións
para subsidiación de intereses de
préstamos para vivendas de pro-
tección oficial.

f) Contratos de seguros de xes-
tión centralizada.

A Xunta de Galicia daralle
conta trimestralmente á Comi-
sión de Economía, Facenda e Or-
zamentos de tódalas operacións
que se realicen ó abeiro deste
epígrafe.

Artigo 34. Tramitación urxente de
expedientes de obras.

Con carácter xeral autorízase-
lles ós órganos de contratación a
tramitación urxente, prevista no
artigo 72 da Lei de contratos das
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administracións públicas, de ex-
pedientes de obras que non supe-
ren os 500.000.000 de pesetas.

Para os efectos do establecido
neste artigo son órganos de con-
tratación da Xunta os establecidos
no artigo 72 da Lei de réxime fi-
nanceiro e orzamentario de Gali-
cia.

Artigo 35. Revisións de prezos
contidos en concertos ou conve-
nios.

Con carácter xeral as revisións
de prezos que se establezan nos
concertos ou convenios que subs-
criban durante o ano 1998 a Admi-
nistración xeral da Comunidade
Autónoma, os seus organismos
autónomos ou as entidades de de-
reito público previstas no artigo
12.1.b) da Lei de réxime financei-
ro e orzamentario de Galicia, así
como as revisións de prezos e ta-
rifas de concertos ou convenios
establecidos con anterioridade,
non poderán supera-lo incremento
do IPC galego durante o exerci-
cio. Nese caso daráselle conta á
Comisión de Economía, Facenda
e Orzamentos do Parlamento nun
prazo máximo de tres meses
desde a toma do acordo corres-
pondente.

Artigo 36. Subvencións e axudas
con cargo ós orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma.

Un.— Con independencia do
disposto no artigo 78 da Lei de ré-

xime financeiro e orzamentario
de Galicia, poderán concederse de
forma directa axudas ou subven-
cións nos seguintes casos:

a) As que deriven de convenios
entre a Comunidade Autónoma e
os entes públicos ou privados para
a prestación de servicios públicos
ou para a adquisición de bens de
interese público, logo da oportuna
xustificación razoada do órgano
xestor, nas que non sexa posible
promove-la concorrencia pública
pola especificidade das caracterís-
ticas que debe cumpri-la entidade
ou actividade destinataria da sub-
vención.

b) As axudas ou subvencións
correntes ás que polo seu obxecti-
vo de utilidade e interese social ou
cultural, ou para promove-la con-
secución dun fin público, non lles
sexan aplicables os principios de
publicidade e concorrencia, sem-
pre que a súa contía non supere o
importe de 1.000.000 de pesetas
por beneficiario e ano e as conce-
didas por cada consellería non ex-
cedan globalmente de 10.000.000
de pesetas no exercicio. Estes im-
portes elevaranse a 3.000.000 e
40.000.000 de pesetas, respecti-
vamente, para a sección 04, ser-
vicio 01, Secretaría Xeral do Pre-
sidente.

As que participando da mesma
condición excedan dos límites
cuantitativos anteriores deberán
ser concedidas por acordo moti-
vado do Consello, dándolle con-
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ta á comisión correspondente do
Parlamento de Galicia.

c) Excepcionalmente, as axu-
das ou subvencións de capital, lo-
go de declaración pola Comisión
Delegada da Xunta para Asuntos
Económicos da súa utilidade e in-
terese social ou do seu carácter es-
tratéxico.

Os acordos de concesión de-
berán ser adoptados polo Conse-
llo da Xunta de Galicia, por proposta
da consellería competente por
razón da materia. Destes acordos
daráselle conta de forma singula-
rizada ó Parlamento de Galicia nun
prazo de trinta días.

Dous.— Sen prexuízo da xustifi-
cación ou liquidación definitiva das
subvencións a que se refire o artigo
78 da Lei de réxime financeiro e or-
zamentario de Galicia e do control e
da fiscalización posterior do gasto
incorrido, así como das funcións
de inspección e control financeiro
pertinentes, poderán efectuarse pa-
gamentos parciais ou anticipos de
pagamentos sobre a subvención ou
axuda concedida, nos casos e coas
condicións seguintes:

A) Subvencións correntes:

Para aquelas que non superen o
importe de 1.000.000 de pesetas
poderá acordarse no momento da
concesión un anticipo de paga-
mento de ata un 80%, e librarase o
20% restante no momento da
completa xustificación por parte

do beneficiario do cumprimento
da finalidade e das demais condi-
cións para a que foi concedida.

Nos demais casos, poderán
acordarse pagamentos parciais a
conta da liquidación definitiva,
a medida que o beneficiario xus-
tifique os gastos, ata a porcentaxe
que estableza a norma reguladora
da convocatoria, que nunca será
superior ó 80% da subvención
concedida. Non obstante, naque-
las que se lles concedan baixo os
principios de publicidade e con-
correncia a entidades sen ánimo de
lucro, poderá autorizarse un anti-
cipo do 10% da subvención no
momento da concesión, sempre
que a orde de convocatoria así o
prevexa e estableza os medios do-
cumentais de xustificación provi-
sional que deban achega-los be-
neficiarios.

Excepcionalmente, logo da opor-
tuna xustificación, o Consello da
Xunta de Galicia poderá autorizar
que a norma reguladora da convo-
catoria prevexa anticipos, no mo-
mento da concesión da subvención,
nunha porcentaxe superior á sina-
lada. 

B) Subvencións de capital:

1. Naquelas que non excedan
de 5.000.000 de pesetas poderán
efectuarse pagamentos parciais a
medida que o beneficiario xustifi-
que os investimentos efectuados.
Estes pagamentos non superarán
o 80% da subvención concedida,
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e o importe restante librarase no
momento da completa xustifica-
ción por parte do beneficiario do
cumprimento da finalidade e das
demais condicións para a que foi
concedida.

2. Cando o importe das subven-
cións supere a cifra de 5.000.000
de pesetas poderanse efectuar pa-
gamentos parciais a conta da li-
quidación sempre que concorran
os requisitos e as circunstancias
seguintes:

a) Que o interesado o solicite.

b) Que se xustifiquen non só
o investimento senón tamén os
pagamentos efectuados ata ese
momento con cargo ó proceso de
investimento aprobado.

c) O importe que poida satisfa-
cerse por pagamentos parciais
non poderá exceder en ningún ca-
so da anualidade prevista en cada
exercicio orzamentario de que se
trate nin tampouco supera-lo 80%
do total da subvención concedida.

d) Para a concesión de paga-
mentos parciais será necesario
que o beneficiario da subvención
acredite xa ter aplicado ó proceso
investidor recursos propios na mes-
ma proporción que representa o
pagamento parcial respecto da sub-
vención concedida.

e) Os pagamentos parciais que-
dan condicionados ó resultado da
liquidación definitiva da subven-

ción e para estes efectos estarán
garantidos con aval bancario ou de
entidade aseguradora que se consi-
dere suficiente e por tempo indefi-
nido. Este aval estará á disposición
da consellería xestora e soamente
poderá levantarse unha vez que a
subvención se liquide definitiva-
mente de conformidade. O dito
aval garantirá o principal e os inte-
reses calculados polo interese legal
do diñeiro e por un prazo que me-
die entre a data de solicitude e o úl-
timo día no que, de acordo coas
normas de concesión da subven-
ción, esta deba ser xustificada.

Quedan exentos deste requisito
os beneficiarios que se citan no
apartado C) do punto dous deste
artigo.

3. Con carácter excepcional, e
por resolución motivada da con-
sellería correspondente, poderá
autorizarse un anticipo de ata o
50% da subvención naqueles ca-
sos en que o investimento esixa
pagamentos inmediatos. Unica-
mente no caso en que o anticipo
non supere o importe de 5.000.000
de pesetas ou lles corresponda ós
beneficiarios que se citan no apar-
tado C) do punto dous deste artigo
non serán esixibles as garantías
previstas no apartado e) anterior.

4. Respecto do Fondo de Coo-
peración Local haberá que aterse
á súa normativa reguladora.

C) De acordo coa natureza e co
réxime das subvencións concedi-
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das con cargo ós orzamentos da
Comunidade Autónoma, quedan
exentas de achega-los xustifican-
tes do cumprimento das obrigas a
que se refire o artigo 79 da Lei de
réxime financeiro e orzamentario
de Galicia:

a) As libradas a favor da Co-
munidade Autónoma e das súas
sociedades públicas, así como dos
órganos estatutarios de Galicia.

b) As libradas a favor do Estado e
dos seus organismos autónomos, así
como dos órganos constitucionais.

c) As libradas a favor das cor-
poracións locais e universidades.

d) As bolsas e axudas destina-
das expresamente a financiar es-
tudios en centros de formación
públicos e privados, cando as per-
ciban directamente as persoas in-
dividuais beneficiarias.

e) As subvencións ou axudas
con cargo ós créditos orzamenta-
rios correspondentes ó artigo 48,
«Familias e institucións sen fins
de lucro», e aquelas que non supe-
ren as 250.000 pesetas individual-
mente e se concedan con cargo ó
artigo 78, «Familias e institucións
sen fins de lucro».

f) As subvencións ou axudas
que se concedan con cargo ó arti-
go 77 do orzamento de gastos,
cando non superen por beneficia-
rio e axuda o importe de 250.000
pesetas.

D) As ordes correspondentes
das consellerías fixarán o prazo de
presentación de solicitudes, que
en ningún caso será inferior a vin-
te días hábiles.

Tres.— De conformidade co
disposto no artigo 18.1 do texto
refundido da Lei xeral orzamenta-
ria aprobado polo Real decreto le-
xislativo 1091/1988, do 23 de se-
tembro, nos regulamentos (CEE)
números 4042/1989 e 4253/1988,
agora integrados no Regulamento
(CEE) número 2080/1994, do Con-
sello do 20 de xullo de 1994 (ins-
trumento financeiro de orientación
da pesca, IFOP), e nas demais dis-
posicións aplicables, correspón-
delle no ámbito de Galicia á Inter-
vención Xeral da Comunidade
Autónoma a elaboración e execu-
ción dos plans de control sobre
beneficiarios de axudas financia-
das total ou parcialmente cos fon-
dos comunitarios a que se refiren
as citadas normas.

Artigo 37. Expedientes de dota-
ción artística.

Á entrada en vigor desta lei, o
70% dos créditos afectados á rea-
lización de traballos de dotación
artística, nas aplicacións corres-
pondentes a proxectos técnicos de
obras novas do capítulo VI non fi-
nanciados polo Fondo de Com-
pensación Interterritorial ou con
fondos finalistas ou procedentes
da Unión Europea, será obxecto de
retención e transferido seguida-
mente á Consellería de Cultura,
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Comunicación Social e Turismo
para a finalidade determinada na
Lei 12/1991, do 14 de novembro,
de traballos de dotación artística
nas obras públicas e nos camiños
de Santiago da Comunidade
Autónoma de Galicia.

A transferencia indicada terá
carácter de «a conta» sobre a li-
quidación definitiva da porcenta-
xe que de acordo coa Lei 12/1991
lles corresponde ós traballos de
dotación artística.

Disposición adicional primeira.
Transferencia de remanentes lí-
quidos de tesourería.

Os organismos autónomos e as
sociedades públicas de carácter
non mercantil da Comunidade
Autónoma transferirán ó orzamen-
to da Administración xeral da Co-
munidade Autónoma o importe do
remanente de tesourería non afec-
tado resultante da liquidación do
anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Economía e
Facenda poderá xerar crédito con
este importe no programa 531B,
«Imprevistos e funcións non cla-
sificadas».

Non obstante, e coa finalidade
de evitar que se produzan estes re-
manentes, a Consellería de Eco-
nomía e Facenda poderá limita-las
transferencias de crédito a estas en-
tidades en función do seu nivel de
execución orzamentaria, procedén-
dose no que respecta a recursos

provenientes da Unión Europea,
do Fondo de Compensación Inter-
territorial ou de subvencións fina-
listas a transferi-los fondos na for-
ma indicada na disposición
adicional primeira da Orde do 16
de xullo de 1996 sobre desenvol-
vemento da xestión orzamentaria
dos ingresos procedentes de trans-
ferencias correntes e de capital.

Disposición adicional segunda.
Servicio Galego de Saúde. Trans-
ferencias de crédito.

As limitacións contidas nos
apartados b) e c) do artigo 68 da
Lei 11/1992, do 7 de outubro, de
réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, entenderanse referi-
das, no orzamento do Servicio
Galego de Saúde, ó orzamento in-
dividualizado de cada un dos cen-
tros de gasto e non ós orzamentos
totais.

Disposición adicional terceira.
Sociedades públicas.

1. Autorízase o Consello da
Xunta de Galicia, por proposta
da Consellería de Economía e Fa-
cenda, a aproba-los orzamentos
de explotación e capital previstos
no artigo 83 da Lei 11/1992, do 7
de outubro, de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, das so-
ciedades públicas que se consti-
túan ou entren en funcionamento
ó longo do ano 1998.

2. Da aprobación dos orzamen-
tos destas sociedades daráselle
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conta á Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos do Parla-
mento de Galicia dentro do mes
seguinte á súa aprobación.

3. A Sociedade Pública de Inves-
timentos comunicaralle mensual-
mente á Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos do Par-
lamento de Galicia os plans
económico-financeiros que subs-
criba.

Disposición adicional cuarta. Com-
plemento variable da renda de in-
tegración social de Galicia.

Para o ano 1998 a contía do
complemento variable da pres-
tación económica da renda de
integración social de Galicia, en
función do número de membros
do fogar, prevista no artigo 12.2
da Lei 9/1991, do 2 de outubro,
será a seguinte:

— 6.505 pesetas polo primeiro
membro adicional.

— 5.238 pesetas polo segundo
membro adicional.

— 3.959 pesetas por cada un
dos restantes membros adicionais.

Disposición adicional quinta. Com-
petencia para aproba-los criterios
de distribución de determinados
créditos.

Os criterios que se establezan
para a distribución dos créditos
previstos no estado de gastos
dos orzamentos no programa
05.06.811B.760.0 acordaraos a

Xunta de Galicia logo da súa aná-
lise na Comisión de Economía,
Facenda e Orzamentos do Parla-
mento.

Disposición adicional sexta. Plan
de crecemento e emprego.

Os créditos do programa de gas-
to 799A, «Accións do Plan de cre-
cemento e emprego», pendentes
de distribución serán reasignados
logo dos acordos que se é o caso
se adopten entre a Xunta de Ga-
licia e os axentes económicos e
sociais. En todo caso, a Xunta re-
mitiralle ó Parlamento de Galicia
unha proposta de reasignación pa-
ra debate e, se fose procedente,
aprobación na Comisión de Eco-
nomía, Facenda e Orzamentos.

Disposición adicional sétima. Ca-
non de saneamento.

Un.— Modifícase o punto 1 do
artigo 35 da Lei 8/1993, do 23 de
xuño, reguladora da Administra-
ción hidráulica de Galicia, que que-
da redactado nos seguintes termos:

«1. Estará exento do canon de
saneamento o consumo ou a utili-
zación da auga para usos domésti-
cos en núcleos nos que a poboa-
ción de dereito non supere os
2.000 habitantes. Este límite po-
derá ser variado anualmente na
Lei de orzamentos da Comunida-
de Autónoma.»

Dous.— Modifícase a letra B)
do punto 1 do artigo 40 da Lei
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8/1993, do 23 de xuño, regulado-
ra da Administración hidráulica
de Galicia, que queda establecida
da seguinte maneira:

«B) Usos domésticos 9 ptas./m3.»

Tres.— A exacción do canon
de saneamento ós usos domésti-
cos da auga será esixible a partir
do 1 de xullo de 1998.

Disposición transitoria única. 
Retribucións do persoal contrata-
do administrativo.

As retribucións do persoal con-
tratado administrativo a que facía
referencia a disposición transito-
ria terceira da Lei 4/1988, do 26
de maio, da función pública de
Galicia, ata tanto non se conclúa o
proceso de extinción previsto na
dita lei, experimentarán un incre-
mento do 2,1% respecto das esta-
blecidas no ano 1997.

Disposición derradeira primeira.

Autorízase a Consellería de
Economía e Facenda para que
efectúe nos orzamentos da Comu-
nidade Autónoma as adaptacións
técnicas que procedan como con-

secuencia de reorganizacións ad-
ministrativas, posta en marcha de
organismos autónomos ou traspa-
so de competencias desde outras
administracións co fin de crea-los
programas, as seccións, os servi-
cios e os conceptos orzamentarios
que sexan necesarios e autoriza-
las transferencias de crédito co-
rrespondentes. Estas operacións
en ningún caso darán lugar a un
incremento do gasto.

Informarase de todas elas á Co-
misión de Economía, Facenda e
Orzamentos do Parlamento dentro
do mes en que se producisen.

Disposición derradeira segunda.

O Consello da Xunta dictará,
por proposta do conselleiro de
Economía e Facenda, as disposi-
cións necesarias para o desenvol-
vemento e a execución de canto
se prevé nesta lei, que entrará en
vigor o día da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de
abril de 1998

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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(En miles de pesetas)
CONSELLERÍA TAXAS PREZOS TOTAL

Presidencia e Administración Pública (DOG) 50.000 50.000

Presidencia e Administración Pública (oposicións) 500 500

Presidencia e Administración Pública (outras) 103.822 13.242 117.064

Economía e Facenda 46.827 184 47.011

Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda 800.022 21.513 821.535

Educación e Ordenación Universitaria (oposicións) 9.500 9.500

Educación e Ordenación Universitaria (outras) 217.401 309.982 527.383

Industria e Comercio 731.543 159.270 890.813

Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria 179.397 99.494 278.891

Cultura, Comunicación Social e Turismo 56.999 13.549 70.548

Sanidade e Servicios Sociais 146.656 1.213.439 1.360.095

Pesca, Marisqueo e Acuicultura 202.389 202.389

Xustiza, Interior e Relacións Laborais 282.527 13.787 296.314

Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude 44.031 537.102 581.133

Medio Ambiente 778.386 368.438 1.146.824

TOTAL 3.600.000 2.800.000 6.400.000

Anexo 

DISTRIBUCIÓN DE TAXAS E PREZOS

Artigo 4.b)
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A) ORZAMENTO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
ESTADO DE INGRESOS

RESUMO POR ARTIGOS E CAPÍTULOS

(En miles de pesetas)

CAPÍTULO ARTIGO EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL

1 IMPOSTOS DIRECTOS
0 SOBRE A RENDA 44.402.000
1 SOBRE O CAPITAL 15.900.000

60.302.000*
2 IMPOSTOS INDIRECTOS

0 SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E A.X.D. 27.100.000
1 TRIBUTOS PROPIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 3.200.000

30.300.000*
3 TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

0 TAXAS 3.600.000
1 PREZOS 2.800.000
2 OUTRAS TAXAS 11.575.000
8 REINTEGROS 1.950.000
9 OUTROS INGRESOS 2.505.000

22.430.000*
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

0 DA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DO ESTADO 363.341.885
2 DA SEGURIDADE SOCIAL 10.842.400
4 DE EMPRESAS PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 2.000.000
6 DE CORPORACIÓNS LOCAIS 5.000
9 DO EXTERIOR 6.484.739

382.674.024*
5 INGRESOS PATRIMONIAIS

2 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.460.000
9 OUTROS INGRESOS PATRIMONIAIS 40.000

1.500.000*
6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 

0 DE TERREOS 100.000
100.000*

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0 DA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DO ESTADO 31.690.158
9 DO EXTERIOR 55.793.101

8 ACTIVOS FINANCEIROS 87.483.259*
3 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 

FÓRA DO SECTOR PÚBLICO 2.000
2.000*

9 PASIVOS FINANCEIROS
5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS E EMISIÓN DE DÉBEDA 42.748.553

42.748.553*
TOTAL 627.539.836
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ESTADO DE GASTOS
RESUMO XERAL DO ORZAMENTO DE GASTOS

(En miles de pesetas)
CAP. - 1 CAP. - 3 CAP. - 5 CAP. - 7 CAP. - 9
CAP. - 2 CAP. - 4 CAP. - 6 CAP.- 8 TOTAL

PARLAMENTO 981.475 0 0 6.000 0
525.000 171.900 237.500 17.000 1.938.875

CONSELLO 476.219 0 0 0 0
DE CONTAS 125.025 660 26.500 5.000 633.404
CONSELLO DA 41.000.000 0 0 0 0
CULTURA GALEGA 169.670 15.000 4.500 0 230.170
PRESIDENCIA E 3.541.400 0 0 2.341.540 0
ADMÓN. PÚBLICA 2.379.818 3.366.811 3.306.776 0 14.936.345
ECONOMÍA 3.347.539 0 0 11.063.373 0
E FACENDA 723.884 1.493.128 1.272.012 58.800 17.958.736
POLÍTICA TERRITORIAL, 2.954.015 0 0 27.684.125 0
O.P. E V. 347.422 1.963.558 14.149.875 850.000 47.948.995
EDUCACIÓN E 129.311.005 0 0 4.484.800 0
ORD. UNIVERSITARIA 16.996.356 49.348.914 10.413.411 0 210.554.486
INDUSTRIA 1.275.097 0 0 10.872.928 0
E COMERCIO 203.361 1.082.011 1.251.821 997.320 15.682.538
AGRICULTURA, 5.774.422 0 0 17.343.504 0
GANDERÍA E POL. AG. 509.242 1.127.313 7.272.071 455.880 32.482.432
CULTURA, COM. SOCIAL 2.687.795 0 0 5.275.457 0
E TURISMO 867.659 13.606.451 4.050.450 610.000 27.097.812
SANIDADE E 10.609.645 0 0 898.000 0
SERVICIOS SOCIAIS 5.099.700 18.342.135 3.534.667 0 38.484.147
PESCA, MARISQUEO E 3.124.364 0 0 11.939.736 0
ACUICULTURA 582.615 645.796 3.080.166 0 19.372.677
XUSTIZA, INTERIOR E 7.042.728 0 0 709.019 0
RELACIÓNS LABORAIS 1.524.125 1.730.574 2.385.263 0 13.391.709
FAMILIA E PROM. EMP., 6.831.352 0 0 513.000 0
MULLER E XUVENT. 3.971.572 16.981.709 1.187.308 0 29.484.941
MEDIO AMBIENTE 4.358.086 0 0 4.736.381 0

429.155 26.300 9.142.202 410.000 19.102.124
CONSELLO CONSULTIVO 162.583 0 0 0 0
DE GAL. 32.340 0 18.500 0 213.423
TRANSFERENCIAS A 0 0 0 0 0
CC.LL. 0 78.282.500 0 0 78.282.500
DÉBEDA PÚBLICA 0 31.934.445 0 0 21.748.553
DA C.A. 0 0 0 0 53.682.998
GASTOS DE 1.126.000 0 0 4.200.000 0
DIVERSAS CONSELL. 600.524 0 0 135.000 6.061.524
TOTAL 183.644.725 31.934.445 0 102.067.863 21.748.553

35.087.468 188.184.760 61.333.022 3.539.000 627.539.836
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B) ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
(en miles de pesetas)

I.— Escola Galega de Administración Pública
Estado de ingresos 413.182
Estado de gastos 413.182
II.— Instituto Galego de Estatística
Estado de ingresos 677.196
Estado de gastos 677.196
III.— Augas de Galicia
Estado de ingresos 17.178.223
Estado de gastos 17.178.223
IV.— Instituto Galego de Consumo
Estado de ingresos 699.906
Estado de gastos 699.906
V.— Servicio Galego de Saúde
Estado de ingresos 289.139.400
Estado de gastos 289.139.400
VI.— Academia Galega de Seguridade
Estado de ingresos 261.311
Estado de gastos 261.311

VII.— Servicio Galego de Promoción 
da Igualdade do Home e da Muller
Estado de ingresos 742.704
Estado de gastos 742.704

C) ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CARÁCTER COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCEIRO OU ANÁLOGO (en miles de pesetas)

I.— Instituto Galego da Vivenda e Solo
Estado de ingresos 15.789.537
Estado de gastos 15.789.537
II.— Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia
Estado de ingresos 11.441.763
Estado de gastos 11.441.763
III.— Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais
Estado de ingresos 663.052
Estado de gastos 663.052
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D) SOCIEDADES PÚBLICAS

I.— SOCIEDADES MERCANTÍS DOTACIÓNS RECURSOS

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. 16.125.000.000 16.125.000.000

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. 1.450.000.000 1.450.000.000
Xestión Urbanística da Coruña, S.A. 4.544.000.000 4.544.000.000

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. 448.000.000 448.000.000
Xestión Urbanística de Ourense, S.A. 955.000.000 955.000.000

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. 549.000.000 549.000.000

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 4.256.000.000 4.256.000.000
S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia 447.000.000 447.000.000

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 651.000.000 651.000.000

Galioil, S.A. 87.000.000 87.000.000
Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. 3.163.000.000 3.163.000.000

Galicia Calidade, S.A. 160.000.000 160.000.000

S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia 1.133.000.000 1.133.000.000
Xestión Enerxética de Galicia, S.A. 294.000.000 294.000.000

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. 111.000.000 111.000.000
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 26.444.000.000 26.444.000.000

TOTAL 60.817.000.000 60.817.000.000

II.—ENTIDADES PÚBLICAS INGRESOS GASTOS

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades 14.950.000.000 14.950.000.000
Instituto Galego de Promoción Económica 11.071.000.000 11.071.000.000

Fundación Pública Hospital de Verín 1.423.000.000 1.423.000.000

Portos de Galicia 4.515.000.000 4.515.000.000
Obras e Servicios Hidráulicos 270.000.000 270.000.000

Consello Económico e Social 132.000.000 132.000.000

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía 312.000.000 312.000.000
Fundación Hospital C. Virxe da Xunqueira 899.000.000 899.000.000

Fundación Hospital C. A Barbanza 1.328.000.000 1.328.000.000
TOTAL 34.900.000.000 34.900.000.000
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