DOG Núm. 251

Venres, 31 de decembro de 2021

Páx. 65314

I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2022.
Exposición de motivos
I
Os orzamentos de 2022 veñen condicionados pola situación de crise sanitaria a nivel
mundial, motivada pola irrupción do virus SARS-CoV-2, que afortunadamente en Galicia xa
está a superarse. Porén, as consecuencias derivadas da pandemia da covid-19 e da situación de emerxencia sanitaria declarada en marzo de 2020 deixaron importantes leccións
que condicionan o deseño e a prestación dos servicios públicos básicos do futuro.
Deste xeito, se a actividade sanitaria do ano 2020 veu marcada pola abordaxe da situación epidemiolóxica e o desenvolvemento das ferramentas de detección e control do virus,
o ano 2021 supuxo o desenvolvemento loxístico dun dispositivo de vacinación que logrou
o éxito da inmunización da inmensa maioría da poboación galega.
Así, superada a peor etapa da pandemia, o 2022 preséntase como o ano da recuperación económica e da actividade sanitaria ordinaria. Mais mantendo algunhas peculiaridades respecto dos anos previos á pandemia, en especial no que atinxe á vixilancia
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

epidemiolóxica e ao control de gromos, así como a eventuais novas campañas de vacinaFLyQVHJXQGRRFRQVHQVRFLHQWt¿FRUHFRPHQGHQRYDVWHUFHLUDVGRVHVRXDYDFLQDFLyQGDV
persoas menores de doce anos.
Por conseguinte, os orzamentos do 2022 supoñerán unha volta á senda de crecemento
VDQTXHYLxDFDUDFWHUL]DQGRDV¿QDQ]DVJDOHJDVEDVHDGDQXQGHVHQYROYHPHQWRVXVWHQtable dos servizos públicos, un endebedamento controlado e uns impostos á baixa para
impulsar a actividade económica e o emprego, coa garantía da protección e do benestar
das familias e das empresas, o que permitirá recuperar, a mediados do ano 2022, o nivel
de riqueza precovid.
Antes de xurdir a pandemia, Galicia levaba unha senda ininterrompida de crecemento de seis anos; con todo, no ano 2019 o crecemento moderouse, medrando case un
dous por cento. España fíxoo nun dous por cento. E os países da nosa contorna tamén
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experimentaron esta moderación; en concreto, as economías da área do euro acadaron
un 1,4 por cento. Malia ser certo que dentro da senda da economía mundial xa se prevía
unha desaceleración progresiva, a chegada da covid-19 supuxo unha muda total, o que
orixinou un abrupto parón da actividade económica e a conseguinte caída do produto
interior bruto (PIB). Esta caída supuxo unha contracción do PIB mundial dun 4,3 por
cento, nos países da zona euro foi do 6,5 por cento e do 10,8 por cento no conxunto da
economía nacional.
Na nosa comunidade o comportamento foi mellor do que na economía nacional, sendo
a caída do PIB galego dun 8,9 por cento no 2020; taxa case dous puntos inferior á media
nacional. A menor dependencia do turismo, a importancia do sector primario no PIB, a
estabilidade nas exportacións e un maior control da pandemia de resultas das políticas
implementadas e mais o seguimento das recomendacións do Comité de Expertos, creado
pola Xunta, son algúns dos factores que explican a maior resistencia da economía galega
fronte á crise.
Se no 2021 se iniciou a recuperación económica, cuxas estimacións últimas, segundo
o Instituto Galego de Estatística, sitúan o crecemento do PIB galego no 5,5 por cento, o
ano 2022 preséntase como o ano da consolidación da recuperación. As previsións económicas aprecian unha importante recuperación da economía, pois sitúan a suba do PIB
arredor do seis por cento para a nosa economía. Este panorama require que o orzamento,
principal instrumento do Goberno galego para o desenvolvemento da súa política económi-
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ca, sexa a canle principal para o retorno á senda de crecemento san xa indicada.
Por iso, as prioridades asignativas das contas do ano 2022 comezan pola garantía do
¿QDQFLDPHQWRGRVVHUYL]RVS~EOLFRVEiVLFRVTXHDFRPSDxDQRJDVWRVDQLWDULRQDYROWDi
normalidade e continúan co programa de investimentos pendentes, garanten o desenvolvemento con normalidade do ano académico e avanzan cara á modernización e a dixitalización no eido educativo, apoiando con decisión unha formación profesional e unha educación universitaria de calidade, e mais evolucionan o modelo de servizos e prestacións
sociais, mellorando a capacidade, a calidade e a seguridade das existentes.
2VRU]DPHQWRVGRPRELOL]DUiQRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVSUHFLVRVSDUDDSRLDURFUHcemento sustentable da nosa economía e a xeración de emprego estable e de calidade,
co reforzo da aposta por modernizar e impulsar as reformas estruturais que fagan máis
resistente e competitivo o noso tecido produtivo, adaptándose aos requirimentos das transicións verde e dixital.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998
8

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 251

Venres, 31 de decembro de 2021

Páx. 65316

Os recursos que sustentarán as políticas de gasto recollidas nas contas do 2022 van ter
unhas características especiais motivadas pola realidade que conformou a crise sanitaria e
os instrumentos dos que se dotaron as administracións para afrontala.
Nas actuais circunstancias, é previsible unha sólida recuperación da recadación tributaria.
3RUpQYROYHHYLGHQFLDUVHTXHRVLVWHPDGH¿QDQFLDPHQWRDXWRQyPLFRQRQHVWiGHVHñado para afrontar perturbacións extraordinarias como a presente, o que deriva novamente nunha importante liquidación negativa, aínda que neste caso se habilita unha partida
extraordinaria para paliar este axuste negativo (uns 367,6 millóns de euros é a estimación
de liquidación negativa para Galicia), o que non evita unha baixa sistemática de recursos
nesta sección respecto do ano 2021, ao pasar dunha liquidación de 376 millóns de euros
a cero.
A anterior mingua vese compensada en parte polo pagamento da sentenza sobre a
retención indebida dunha mensualidade do imposto sobre o valor engadido (IVE) na liquidación de 2017, estimada en 211 millóns de euros máis xuros. Galicia tivo que acudir aos
tribunais para reclamar esta contía en compensación dos efectos negativos na recadación
do IVE dimanantes da implantación do sistema de información inmediata impulsada polo
Ministerio de Facenda, tras a resolución favorable do Tribunal Supremo no pasado mes
de maio, que recoñece o dereito de Galicia a ser compensada pola mensualidade do IVE
de 2017 –máis os xuros de mora–, e no Consello de Política Fiscal e Financeira acordouse
indemnizar a todas as comunidades autónomas por este concepto. Este ingreso extraordiCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

QDULRFRODERUDUiSDUFLDOPHQWHDSDOLDUDPLQJXDGDOLTXLGDFLyQGR6LVWHPDGH¿QDQFLDPHQto autonómico e a desaparición dos fondos extraordinarios covid.
Mais, sen dúbida, o impacto de maior calado nos recursos autonómicos é que a Administración xeral do Estado deixa de achegar fondos para afrontar os efectos residuais da
pandemia ao non habilitar un fondo covid para o 2022. Isto supón unha mingua de 685 millóns de euros sobre o orzamento inicial de 2021.
1RTXHVHUH¿UHDRVIRQGRV¿QDOLVWDVHHXURSHRVDRLJXDOTXHQRDQRQR
RLPSRUWDQWHSDTXHWHGHDSRLR¿QDQFHLURDSUREDGRSROD&RPLVLyQ(XURSHDFRQWULEXLUi
DD¿DQ]DUDVSROtWLFDVGHJDVWRHQFDPLxDGDVDUHIRUPDVHPRGHUQL]DFLyQGRVVHUYL]RV
públicos e do tecido económico. Polo miúdo, dos fondos Next Generation EU (Próxima
xeración UE) as contas autonómicas recollen 508 millóns de euros da parte que xestionará a Comunidade Autónoma dos recursos vinculados ao mecanismo de recuperación
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e resiliencia (Regulamento (UE) 2021/241) e 249 millóns procedentes da axuda á recuperación para a cohesión e os territorios de la Unión Europea, REACT-EU; un novo instrumento que segue a lóxica do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
HGR)RQGR6RFLDO(XURSHR )6( SDUD¿QDQFLDUSUR[HFWRVGHLPSDFWRFRQWUDRVHIHFWRV
da crise.
1R TXH DWLQ[H DR ¿QDQFLDPHQWR SURFHGHQWH GR UHVWR GRV IRQGRV HXURSHRV HVWtPDVH
XQKDEDL[DGRSRUFHQWRGHELGRi¿QDOL]DFLyQGRVUHFXUVRVGRSHUtRGRH
de que aínda non se puideron presentar os programas operativos dos fondos estruturais e
de investimento 2021-2027.
&RPRFRQVHFXHQFLDGDH[WUDRUGLQDULDVLWXDFLyQD&RPLVLyQ(XURSHDDRLJXDOTXH¿[HUDSDUDRHFRQ¿UPRXHQ[XxRRPDQWHPHQWRGDDFWLYDFLyQGDFOiXVXOD[HUDO
de salvagarda do Pacto de estabilidade e crecemento. A cláusula, tal como se recolle no
artigo 5, alínea 1, no artigo 6, alínea 3, no artigo 9, alínea 1, e no artigo 10, alínea 3, do
Regulamento (CE) nº 1466/97, e no artigo 3, alínea 5, e no artigo 5, alínea 2, do Regulamento (CE) nº 1467/97, facilita a coordinación das políticas orzamentarias en tempos de
grave recesión económica.
Na súa comunicación inicial de marzo ao Consello, «Un ano despois da pandemia
covid-19: resposta en materia de política orzamentaria», a Comisión, tendo en conta o
nivel da actividade económica na Unión Europea ou na zona euro en comparación cos
QLYHLVDQWHULRUHViFULVH ¿QDLVGR FRQVLGHUDTXHVHGiFXPSULPHQWRDRV©UHTXLVLWRV

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

para manter en vigor a cláusula xeral de salvagarda para este ano 2022 atrasando a súa
desactivación ata 2023». A activación da cláusula xeral de salvagarda permite unha desviación temporal respecto da traxectoria de axuste cara ao obxectivo orzamentario no mediano prazo, sempre que esta non poña en perigo a sustentabilidade orzamentaria a medio
prazo. Deste xeito, ten posibilitado que os estados membros adoptasen medidas moi importantes en materia de gastos e ingresos para minimizar o impacto social da pandemia.
En aplicación desta, o Consello de Ministros do pasado 27 de xullo aprobou a suspenVLyQGDVUHJUDV¿VFDLVSDUDRDQRTXHVHVXEVWLW~HQSRUXQKDVWD[DVGHUHIHUHQFLD
DRGp¿FLWHiGpEHGDS~EOLFDFRRE[HFWRGHSDOLDUDGHWHULRUDFLyQTXHSURGXFHHVWDFULVH
sanitaria.
1DQRVDFRPXQLGDGHRGH[XOORGHVWHDQRDSURERXVHR$FRUGRSRORTXHVH¿[DROtPLWHPi[LPRGHJDVWRQRQ¿QDQFHLURGD&RPXQLGDGH$XWyQRPDGH*DOLFLDSDUDRDQR
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DRFDOVHUH¿UHRDUWLJRGD/HLGRGH[XxRGHGLVFLSOLQDRU]DPHQWDULDHVXVWHQWDELOLGDGH¿QDQFHLUDPRGL¿FDGRSRORDUWLJRGD/HLGRGHGHFHPEURGH
PHGLGDV¿VFDLVHDGPLQLVWUDWLYDV(VWHDFRUGRHVWDEOHFHROtPLWHGRJDVWRSDUDR3UR[HFWR
de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia en 11.571 millóns de euros. Este límite de gasto modifícase á alza pola inclusión de novos fondos do mecanismo de
recuperación e resiliencia (MRR) asignados nos últimos meses, por un importe de 73,1 millóns adicionais aos previstos no límite de gasto, e á baixa en 16,7 millóns de euros polo
impacto das baixadas de tributación no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos
[XUtGLFRVGRFXPHQWDGRV ,73$;' HGR[RJR2TXHGHL[DROtPLWHGHJDVWRQRQ¿QDQFHLUR
en 11.627 millóns de euros, ou sexa, sesenta e catro millóns de euros adicionais ao gasto
QRQ¿QDQFHLURFRQWLGRQRVRU]DPHQWRVFRQVROLGDGRVGH
6HGHVERWDPRVRVIRQGRVFRYLGRFUHFHPHQWRGRJDVWRQRQ¿QDQFHLURDFDGDRVPLllóns de euros, un 6,9 por cento superior ao do exercicio corrente; o que é unha mostra
manifesta do esforzo de consolidacións dos servizos públicos e do impulso económico que
se quere acadar no 2022.
En efecto, continuando a senda xa iniciada no 2021, a Xunta de Galicia non reparará
HQPHGLRVSDUDPRELOL]DUWRGRVRVUHFXUVRVGLVSRxLEOHVTXHDFKHJXHQDVX¿FLHQWHPDVD
FUtWLFD¿QDQFHLUDSDUDLPSXOVDUDVSROtWLFDVGHJDVWRTXHSHUPLWDQFRQVROLGDURFUHFHPHQWR
e modernizar a nosa estrutura económica.
2SXQWRGHSDUWLGDGXQKDV¿QDQ]DVVDQHDGDVHULJRURVDVHPDLVXQKDGpEHGDPRGHUDCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

da facilitarán esta achega extraordinaria de recursos. Galicia, segundo os últimos datos de
GpEHGDGR3URWRFRORGHGp¿FLWH[FHVLYRSXEOLFDGRVSROR%DQFRGH(VSDxDVHJXHDVHUD
terceira comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España.
Na liña xa iniciada de achega extraordinaria de recursos, a Xunta está a emprender diferentes actuacións de consolidación do crecemento económico, que priorizarán a recuperación da actividade económica e do emprego mobilizando recursos e impulsando proxectos
públicos e privados baseados na estratexia Next Generation (Próxima xeración) Galicia e
o Plan estratéxico de Galicia, que apostan por un crecemento sustentable e cohesionado
social e territorialmente. Pero non só miramos aos demais, senón que tamén froito dunha
avaliación crítica da xestión interna se aposta por afondar na modernización administrativa
HQDUHYLVLyQGHSURFHGHPHQWRVTXHIDJDQSRVLEOHH[HFXWDUHVWHVUHFXUVRVFRQH¿FDFLDH
mellorar a prestación de servizos á cidadanía.
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O apoio aos sectores produtivos estratéxicos resulta prioritario, en especial á industria,
IRPHQWDQGR XQ WHFLGR SURGXWLYR PRGHUQR H¿FLHQWH LQQRYDGRU LQWHUQDFLRQDOL]DGR H VXVtentable que xere máis empregos e de máis calidade a través da transición verde e dixital.
A outra gran prioridade é a garantía dos medios e o persoal precisos nos eidos sanitario,
educativo e social para seguir a prestar uns servizos públicos de calidade, e reforzar as
políticas sociais para garantir que a recuperación chegue a todos os galegos e galegas, en
especial aos colectivos máis vulnerables.
1RHLGRGDSODQL¿FDFLyQHFRQyPLFDHRU]DPHQWDULDQRYHUiQDOX]R3ODQHVWUDtéxico de Galicia 2021-2030 e a programación do novo período 2021-2027 dos fondos
estruturais e de investimento europeos. O Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 fundamentará a estratexia de crecemento a medio prazo de Galicia arredor de catro eixes de acWXDFLyQDGLQDPL]DFLyQGHPRJUi¿FDHREHQHVWDUDWUDQVLFLyQHFROy[LFDDFRPSHWLWLYLGDGH
e a cohesión social e territorial.
(QPDWHULDGHIRQGRVHXURSHRVQRLQWHQVL¿FDUDVHDH[HFXFLyQGRHL[H5($&7(8
(axuda á recuperación para a cohesión e os territorios da Unión Europea), iniciado en 2021,
así como os novos fondos MRR, para impulsar a recuperación e o crecemento económico
e reforzar e modernizar os servizos públicos, en especial as capacidades do sistema sanitario no contexto da crise asociada á pandemia covid-19, a educación e a política social.
Así mesmo, no marco do Plan xeral de mellora da calidade dos servizos do sector públi-

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

co autonómico de Galicia, aprobado no 2021, impulsarase a transparencia e a axilización
dos procedementos administrativos, a través de melloras tecnolóxicas nos eidos da participación cidadá na elaboración de normas e plans, de atención á cidadanía e no marco da
contratación pública.
Coma en exercicios anteriores, os orzamentos recollerán unha visión transversal das
políticas de gasto con perspectiva de xénero, de infancia e en termos de obxectivos de
desenvolvemento sustentable (ODS).
Xa por último, débese salientar que no próximo ano segue a celebrarse o Xacobeo
LQLFLDGRQRDQR'HVWH[HLWRRVEHQH¿FLRVGR[XELOHRSURUURJDUDQVHGXUDQWHR
debido ás circunstancias especiais da pandemia da covid-19 que se estenderon a boa parte de 2021, tras unha demanda que respondía ao sentir de todo o pobo galego e apoiada
desde a Xunta.
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'HFODUDGR DFRQWHFHPHQWR GH ©H[FHSFLRQDO LQWHUHVH S~EOLFRª QD /HL  GH RUzamentos xerais do Estado para o ano 2018, na súa disposición adicional octoxésimo
sétima, o Xacobeo constitúe un acontecemento de singular importancia para a nosa comunidade, tanto desde o punto de vista económico coma social. O seu impulso durante
o 2022 tenta consolidar Galicia como un destino turístico sostible, atractivo e seguro a
nivel mundial.
II
Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, quince disposicións adicionais, tres
disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.
$SDUWHHVHQFLDOGD/HLGHRU]DPHQWRVUHFyOOHVHQRWtWXOR,UHODWLYRiDSUREDFLyQGRV
RU]DPHQWRVHDRUp[LPHGDVPRGL¿FDFLyQVGHFUpGLWRSRUFDQWRQRVHXFDStWXOR,EDL[RD
U~EULFD©$SUREDFLyQGRVFUpGLWRVHGRVHX¿QDQFLDPHQWRªVHDSUREDQRVLQJUHVRVHJDVtos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas
instrumentais de asesoramento e consulta –que, para os efectos orzamentarios, teñen a
consideración de organismos autónomos–, os das axencias públicas autonómicas, os das
entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.
Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía das entidades públicas instrumentais do sector público autoCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

QyPLFRSUHYLVWDVQD/HLGRGHGHFHPEURGHRUJDQL]DFLyQHIXQFLRQDPHQWRGD
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
'HQWUR GHVWH FDStWXOR GHWiOODQVH RV EHQH¿FLRV ¿VFDLV TXH DIHFWDQ RV WULEXWRV FHGLdos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións
reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da
&RPXQLGDGH$XWyQRPDGH*DOLFLD)LQDOPHQWHGHQWURGRVDUWLJRVHVSHFL¿FDPHQWHGHVtinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais
das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás
sociedades mercantís.
2FDStWXOR,,GHVWHWtWXOR©'DVPRGL¿FDFLyQVRU]DPHQWDULDVªUHJXODRVSULQFLSLRVHDV
FRPSHWHQFLDV HVSHFt¿FDV HQ PDWHULD GH PRGL¿FDFLyQV RU]DPHQWDULDV DV UHJUDV GH YLQculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza
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GHFUpGLWRVDPSOLDEOHVHQWUHRVTXHVHLQFO~HQRVFUpGLWRVTXH¿QDQFLHQDJUDWXLGDGHQD
HGXFDFLyQLQIDQWLOGHDDQRVSDUDRVHJXQGR¿OORRX¿OODHVXFHVLYRVHDVOLPLWDFLyQV
aplicables ás transferencias de créditos.
O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.
O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, establece
a evolución da masa salarial en función do que regule a normativa básica do Estado na
PDWHULDUHFROOHQGRDVSUHYLVLyQVTXH¿JXUDQQR3UR[HFWRGHOHLGHRU]DPHQWRV[HUDLVGR
Estado.
Así mesmo, recolle que para o ano 2022 só se poderá proceder, no sector público, á
incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e aos requisitos establecidos na
normativa básica estatal. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral
temporal, de persoal funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión
ou ás encargas a medio propio.
O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establece que as retribucións
dos altos cargos e outro persoal directivo, así como as das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, do persoal funcionario, do persoal laboral, do persoal
ao servizo das institucións sanitarias e do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo
da Administración de xustiza experimentarán un incremento do dous por cento en relación
coas vixentes o 31 de decembro do 2021. Tal e como se establece na disposición adicional

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

oitava, estes incrementos serán aplicables no momento en que o habilite a normativa da
Administración xeral do Estado.
O capítulo III, dedicado a «Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo»,
UHFROOHTXHSDUDRDQRDVUHODFLyQVGHSRVWRVGHWUDEDOORGHEHUiQPRGL¿FDUVHSDUD
as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal, sen que se
poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e mais que no
anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen
créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para
conceptos retributivos.
2UHVWRGRFDStWXORUHJXODRVUHTXLVLWRVSDUDDGHWHUPLQDFLyQRXDPRGL¿FDFLyQGDVUHWULbucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino
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a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profesoras de
corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.
2FDStWXOR,9GHGLFDGRiV©8QLYHUVLGDGHVª¿[DROtPLWHPi[LPRGRVFXVWRVGHSHUVRDO
das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a
obriga de comunicación mensual da provisión de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables. Así mesmo, establécese que as universidades
poderán aplicar a taxa de reposición prevista na normativa básica estatal, con respecto ás
dispoñibilidades orzamentarias dotadas no capítulo I.
O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos,
UHODWLYRViVRSHUDFLyQVGHFUpGLWRHDRD¿DQ]DPHQWRSRUDYDO
No primeiro destes capítulos establécese que para o ano 2022 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderá incrementarse na contía máxima do 0,6 por cento
do PIB rexional. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría,
DIRUPDOL]DFLyQGRXWUDVRSHUDFLyQV¿QDQFHLUDVHRHQGHEHGDPHQWRGDVHQWLGDGHVLQVWUXmentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do
sector público, a única excepción refírese ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), no
que se recolle a posibilidade, para os préstamos directos, de que se poidan formalizar entre
DVHQWLGDGHV¿QDQFHLUDVHRVDG[XGLFDWDULRVRXDVDG[XGLFDWDULDVTXHHVWDQGRHQUp[LPH
de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao IGVS e para as
execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de
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remate delas a prol do IGVS.
1RFDStWXOR,,UHODWLYRDR©$¿DQ]DPHQWRSRUDYDOªHQFDQWRDRDSRLR¿QDQFHLURDRV
proxectos empresariais, mantense para o 2022 a contía máxima dos avais que pode
conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de cincocentos millóns de euros. Así mesmo, incorpórase a autorización relativa á concesión de avais
SDUDDDUWLFXODFLyQGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVLQFOXtGRVQR3URJUDPDGHGHVHQYROYHPHQWRUXUDOGH*DOLFLDFR¿QDQFLDGRVSROR)RQGR$JUtFRODGH'HVHQYROYHmento Rural (Feader).
No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención
OLPLWDGDi¿VFDOL]DFLyQGDVRSHUDFLyQVGHHQGHEHGDPHQWRGD&RPXQLGDGH$XWyQRPDi
¿VFDOL]DFLyQGRVQRPHDPHQWRVRXGRVFRQWUDWRVGHVXEVWLWXFLyQGRSHUVRDOiLGHQWL¿FDFLyQ
dos proxectos de investimento, á autorización do Consello da Xunta para a tramitación de
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GHWHUPLQDGRVH[SHGLHQWHVGHJDVWRiUHJXODFLyQGDVWUDQVIHUHQFLDVGH¿QDQFLDPHQWRiV
VXEYHQFLyQVQRPLQDWLYDViFRQFHVLyQGLUHFWDGHD[XGDVHVXEYHQFLyQViVLPSOL¿FDFLyQ
da acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Seguridade Social e de non ter
pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
para determinados supostos, ao pagamento mensual de axudas e subvencións que se
FRQFHGHQDSHUVRDVItVLFDVSDUD¿QDQFLDUHVWXGRVGHLQYHVWLJDFLyQDRLQIRUPHSUHFHSWLYR
e vinculante da Consellería de Facenda e Administración Pública, que, sen prexuízo da
análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e mais aos expedientes de dotación artística e ao módulo
económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados.
Neste establécese a posibilidade da aceptación por parte da Administración autonómica de
pagamentos á conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do
ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se asinen as táboas salariais
para o ano 2022.
Por último, incorpórase un novo artigo para a xestión dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia.
O título V, dedicado ás «Corporacións locais», estrutúrase en dous capítulos.
2 SULPHLUR GHOHV GHGLFDGR DR ¿QDQFLDPHQWR H i FRRSHUDFLyQ FRQ HVWDV HQWLGDGHV
detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e sub-
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vencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma
D WUDYpV GR )RQGR GH &RRSHUDFLyQ /RFDO (Q UHODFLyQ FRQ HVWH IRQGR D OHL ¿[D XQKD
porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para
recoller a mesma contía que se establece no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración
xeral desde aquel ano ata o 2021. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os concellos para o fondo base,
GHPDQHLUDTXHHVWHVUHFLELUiQVHJXQGRRFRH¿FLHQWHGHUHSDUWLFLyQTXHOOHVFRUUHVSRQdeu no ano 2011. Non obstante, no ano 2022, as entregas á conta do fondo adicional
increméntanse notablemente respecto do establecido no orzamento do ano 2021, como
consecuencia do incremento dos capítulos I, II e III dos ingresos da Administración xeral
no orzamento do ano 2022 verbo do inicial do ano pasado. O fondo adicional repartirase
no ano 2022 conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e
)LQDQFHLURGD&RPLVLyQ*DOHJDGH&RRSHUDFLyQ/RFDO(QWUHRVFULWHULRVDSUREDGRVSDUD
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a repartición destacan os concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal, os concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos
de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade, as prazas en conservatorios
municipais de grao medio, os concellos resultantes dun proceso de fusión en cumpriPHQWRGRVLQDODGRQD/HLGRGH[XOORUHJXODGRUDGD$GPLQLVWUDFLyQORFDOGH
*DOLFLDRVFRQFHOORVTXHWHxHQTXHDVXPLUR¿QDQFLDPHQWRGRVVHUYL]RVGHHPHU[HQFLD
GHFDUiFWHUVXSUDPXQLFLSDORVFRQFHOORVTXHWHxHQTXHDVXPLUR¿QDQFLDPHQWRGDVUHdes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios e os
concellos que realicen gastos na renovación do parque municipal de motobombas contra
LQFHQGLRVHHQFDPLyQVGHUHFROOLGDGHOL[RSDUDRVTXHVHJUDGXDUiDWHQGHQGRiH¿FLHQcia e sustentabilidade daqueles.
O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos concellos contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no
)RQGRGH&RRSHUDFLyQ/RFDOGHPDQHLUDVLPLODUDRH[HUFLFLR1HVWHDQRLQFRUSyUDVH
como novidade, co obxecto de facilitar e dar unha maior seguridade xurídica, a posibilidade de aplicar este procedemento nos supostos de achegas dos concellos que teñan a
condición de vencidas, líquidas e exixibles, ao abeiro da norma con rango de lei que regule
HVWDVDFKHJDVQRPDUFRGHUHODFLyQVGHFRODERUDFLyQRXFR¿QDQFLDPHQWRGHVHUYL]RVH
establezan esta compensación coa remisión ao procedemento de compensación regulado
neste capítulo.
No título VI, relativo ás «Normas tributarias», inclúese un único precepto para establecer

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.
2FRQWLGRGHVWD/HLGHRU]DPHQWRVFRPSOpWDVHFRDVGLVSRVLFLyQVDGLFLRQDLVWUDQVLWRULDV
e derradeiras referidas, nas cales se recollen uns preceptos de índole moi variada.
Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento; o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio; a
autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación; a obriga de adeFXDURVHVWDGRV¿QDQFHLURVGDVHQWLGDGHVLQVWUXPHQWDLViVWUDQVIHUHQFLDVHIHFWLYDPHQWH
DSUREDGDVQHVWDOHLDVQRUPDVSDUDDUHPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHFRQyPLFR¿QDQFHLUDHR
FRQWURO GHVWD FRD ¿QDOLGDGH GH UHFROOHU DV REULJDV HQ UHODFLyQ FR LQYHQWDULR GDV HQWLGDdes dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as
normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
á normativa vixente, en relación coas axencias e cos consorcios adscritos á Comunidade
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Autónoma que deben auditar as súas contas anuais; as porcentaxes de gastos xerais de
estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra; a venda de solo empresarial por parte
do Instituto Galego da Vivenda e Solo; as prestacións extraordinarias para as persoas beQH¿FLDULDVGHSHQVLyQVHVXEVLGLRVQRQFRQWULEXWLYRVHQRUHODWLYRDRVJDVWRVGHSHUVRDO
DDXWRUL]DFLyQSDUDDPRGL¿FDFLyQGRVFDGURVGHSHUVRDOGR6HUYL]R*DOHJRGH6D~GHDV
medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, e no caso dos
centros concertados, de se aprobar algunha variación nas contías dos módulos estatais
de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación
porcentual aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2021 na Comunidade Autónoma de
Galicia.
Regúlase ademais o dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros,
a razón de cen euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que
WHxDQXQ¿OORRXXQKD¿OODRXDGRSWHQXQQHQRRXXQKDQHQDPHQRUGXQDQRQR$GLcionalmente, para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros a
axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos,
ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos
GHDGRSFLyQRXJDUGDFRQ¿QVDGRSWLYRV$FRQWtDGDVD[XGDVSDUDDVIDPLOLDVFRQHVWDV
UHQGDVVHUiGHVHLVFHQWRVHXURVSRUDQRDUD]yQGHFLQFXHQWDHXURVSRUPHVVHR¿OOR
RXD¿OODTXHGiGHUHLWRiD[XGDpRSULPHLURGHPLOGRXVFHQWRVHXURVSRUDQRDUD]yQGH
FHQHXURVSRUPHVVHR¿OORRXD¿OODTXHGiGHUHLWRiD[XGDpRVHJXQGRHGHGRXVPLO
FDWURFHQWRVHXURVSRUDQRDUD]yQGHGRXVFHQWRVHXURVSRUPHVVHR¿OORRXD¿OODTXHGi
dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos. Para as familias que residan no rural e para as
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TXHWHxDQRWHUFHLUR¿OORRXDWHUFHLUD¿OODHVXFHVLYRVDD[XGDLQFUHPHQWDUDVHQDVFRQGLcións que estableza a Consellería de Política Social.
A última das disposicións adicionais establece un mecanismo para axilizar a xestión
orzamentaria ao habilitar a Consellería de Facenda e Administración Pública para efectuar
GHWHUPLQDGDVPRGL¿FDFLyQVRU]DPHQWDULDV
As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais,
a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevía
QD/HLGHRU]DPHQWRVGRDQRHDFUHDFLyQGXQPHFDQLVPRGHJDUDQWtDGHLQYHVWLmentos públicos.
As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.
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