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pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais,
penalidades por incumprimento.
O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do
artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.
Seis. Así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 44 do Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo para a concesión de avais,
por un importe máximo de cinco millóns de euros, con destino á compra da primeira vivenda para menores de trinta e cinco anos, cun límite máximo do quince por cento do prezo
da compravenda, polo tempo necesario para a amortización do importe avalado durante os
primeiros anos da vixencia do préstamo, coas características e as condicións establecidas
no programa que aprobe o dito instituto.
7Ë78/2,9
Xestión orzamentaria
Artigo 42.

Intervención limitada

$FRQWtDDTXHVHUH¿UHRDUWLJRD GR7H[WRUHIXQGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURH
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda
HVWDEOHFLGDQRLPSRUWH¿[DGRSDUDWHUDFRQVLGHUDFLyQGHFRQWUDWRVPHQRUHVGHVXEPLQLV-
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tración na lexislación reguladora da contratación do sector público.
Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma
A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente
anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, comprobándose o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.
Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal
$¿VFDOL]DFLyQGHQRPHDPHQWRVHGHFRQWUDWRVSDUDVXEVWLWXFLyQVGHSHUVRDOSRUUD]yQV
de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina,
PHGLDQWHDYHUL¿FDFLyQGDDGHFXDFLyQGRSURFHVRGHVHOHFFLyQFRDQRUPDWLYDYL[HQWHHGD
existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e abondo.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998
75

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

DOG Núm. 251
Artigo 45.

Venres, 31 de decembro de 2021

Páx. 65383

Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá agregar as partidas de
gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos
de lles asignar obxectivos orzamentarios.
'RXV$VPRGL¿FDFLyQVGRVSURJUDPDVGHLQYHVWLPHQWRTXHLPSOLTXHQRLQLFLRGHQRYRV
proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola DiUHFFLyQ;HUDOGH3ODQL¿FDFLyQH2U]DPHQWRVGD&RQVHOOHUtDGH)DFHQGDH$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFDORJRGDWUDPLWDFLyQGDRSRUWXQDPRGL¿FDFLyQSRORyUJDQRFRPSHWHQWHVHJXQGRR
SUHYLVWRQR7H[WRUHIXQGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH*DOLFLDDSUREDdo polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes
Un. Requirirá unha autorización previa por parte do Consello da Xunta de Galicia a
tramitación de expedientes de contratación e de encargas a medio propio cando o valor
estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a catro millóns de euros.
'RXV $ WUDPLWDFLyQ GH H[SHGLHQWHV TXH FRPSRUWH D PRGL¿FDFLyQ GH FRQYHQLRV TXH
fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta de Galicia requirirá autorización
SUHYLDGRPHVPRyUJDQR3RUpQQRQVHUiSUHFLVDHVWDDXWRUL]DFLyQFDQGRDPRGL¿FDFLyQ
non supoña unha alteración do obxecto nin comporte un incremento do importe total das
obrigas de contido económico asumidas polas entidades do sector público autonómico ou
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

no número de exercicios orzamentarios aos que se imputan as ditas obrigas, sempre que
a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai
UHIHUHQFLDRDUWLJRGR7H[WRUHIXQGLGRGD/HLGHUp[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Artigo 47. 7UDQVIHUHQFLDVGH¿QDQFLDPHQWR
8Q7HxHQDFRQVLGHUDFLyQGHWUDQVIHUHQFLDVGH¿QDQFLDPHQWRDVDFKHJDVHQGLxHLUR
nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da AdPLQLVWUDFLyQGD&RPXQLGDGH$XWyQRPDGHVWLQDGDVD¿QDQFLDUHQJOREDORXSDUFLDOPHQWHD
súa actividade con carácter indiferenciado.
Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doFHDYDVSDUWHVQRFDVRGHTXHVH¿QDQFLHQFRQIRQGRVSURSLRVGD&RPXQLGDGH$XWyQRPD
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1RFDVRGHTXHVH¿QDQFLHQFRQIRQGRV¿QDOLVWDVDVDFKHJDVUHDOL]DUDQVHDWHQGHQGRR
ritmo de execución do gasto destes fondos nos organismos ou entidades.
Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de
capital da entidade.
Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transIHUHQFLDVGH¿QDQFLDPHQWRQRQSUHFLVDUiQGDDXWRUL]DFLyQSUHYLDGR&RQVHOORGD;XQWDGH
Galicia.
&LQFR$,QWHUYHQFLyQ;HUDOGD&RPXQLGDGH$XWyQRPDYHUL¿FDUiDFRUUHFWDDSOLFDFLyQ
GHVWDVDFKHJDVPHGLDQWHRXVRGDVWpFQLFDVGH¿VFDOL]DFLyQHDXGLWRUtDSUHYLVWDVQR'HFUHWROH[LVODWLYRGRGHRXWXEURSRORTXHVHDSUREDR7H[WRUHIXQGLGRGD/HLGH
Up[LPH¿QDQFHLURHRU]DPHQWDULRGH*DOLFLDHPDLVQDVQRUPDVTXHDGHVHQYROYHQ
Artigo 48.

Xestión dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia

No marco da xestión dos fondos provenientes do mecanismo de recuperación e resiliencia, Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro,
FDQGRDHQWLGDGHH[HFXWRUDGRH[SHGLHQWH¿QDQFLDGRFRPHFDQLVPRQRQFRLQFLGDFRyUJDno xestor, segundo a terminoloxía das ordes HFP/1031/2021 e HFP/1030/2021, do 29 de
setembro, a asignación de recursos para executar os expedientes de gasto deberá articularse mediante un acordo interno no que se concreten:
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D RFyGLJRLGHQWL¿FDGRU~QLFRGRVXESUR[HFWRRXGDOLxDGHDFFLyQDVLJQDGRSRORVLVWHma de información de xestión e seguimento
E DIRQWHRXDVIRQWHVGH¿QDQFLDPHQWR
F RV¿WRVHRE[HFWLYRV
d) os indicadores
H  DV SDUWLGDV RU]DPHQWDULDV GD HQWLGDGH H[HFXWRUD D WUDYpV GDV TXH VH ¿QDQFLD R
subproxecto ou actuación
I XQKDGHVFULFLyQEUHYHGD¿QDOLGDGHTXHVHSUHWHQGHDFDGDU
J DVGDWDVGHLQLFLRH¿QDOL]DFLyQ

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998
77

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

DOG Núm. 251

Venres, 31 de decembro de 2021

Páx. 65385

h) o custo estimado
i) outra información relevante.
Artigo 49.

Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.
Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións
QRPLQDWLYDVUHJXODUiQDVtPHVPRRUp[LPHGH[XVWL¿FDFLyQSDJDPHQWRVHDQWLFLSRVTXH
se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización
SUHYLDGR&RQVHOORGD;XQWDGH*DOLFLDFDQGRGH[HLWRH[FHSFLRQDOORJRGD[XVWL¿FDFLyQ
da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento á conta ou un anticipo superior aos
permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
5HJXODPHQWRGD/HLGHVXEYHQFLyQVGH*DOLFLD
Artigo 50.

Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepFLRQDOVHUHDOLFHQDRDEHLURGRGLVSRVWRQRVDUWLJRVF HGD/HLGRGH
xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta de Galicia
FDQGRDV~DFRQWtDVXSHUHRLPSRUWHGHVHLVPLOGH]HXURVSRUEHQH¿FLDULRRXEHQH¿FLDULD
e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan
globalmente os sesenta mil cen euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formaliCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

zadas mediante un convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable o réxime
[HUDOSUHYLVWRQRDUWLJRGDGHYDQGLWD/HL2VLPSRUWHVHOHYDUDQVHDGRFHPLO
euros e cento vinte mil trescentos euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10,
Secretaría Xeral da Presidencia.
Artigo 51. 6LPSOL¿FDFLyQGDDFUHGLWDFLyQGRFXPSULPHQWRGHREULJDVFRD$GPLQLVWUDción pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade
Social
De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
DSURED R 5HJXODPHQWR GD /HL GH VXEYHQFLyQV GH *DOLFLD D REULJDFLyQ GH SUHVHQWDU D
FHUWL¿FDFLyQTXHDFUHGLWDRFXPSULPHQWRGDVREULJDVWULEXWDULDVFRD6HJXULGDGH6RFLDOH
de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade
Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de es-
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tar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como
de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da
Comunidade Autónoma nos seguintes casos:
a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento
GHJDVWRVFDQGRQRQVXSHUHQSRUEHQH¿FLDULRRXEHQH¿FLDULDHD[XGDRLPSRUWHGHPLO
cincocentos euros.
E $VFRQFHGLGDVDRVEHQH¿FLDULRVHiVEHQH¿FLDULDVSDUDDPHOORUDGDFRQGLFLyQGH
¿QDQFLDPHQWRTXHVHSDJXHQDWUDYpVGDVHQWLGDGHV¿QDQFHLUDVFRUUHVSRQGHQWHV
c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.
d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.
Artigo 52. ([RQHUDFLyQGDREULJDGHFRQVWLWXtUJDUDQWtDVSDUDRVEHQH¿FLDULRVHDV
EHQH¿FLDULDVGHD[XGDVHVXEYHQFLyQV
De acordo co previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se
DSUREDR5HJXODPHQWRGD/HLGHVXEYHQFLyQVGH*DOLFLDTXHGDQH[RQHUDGDVGDFRQVWLtución de garantía as universidades públicas e as entidades vinculadas ou dependentes
delas.
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Artigo 53.

Pagamento das axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas
ItVLFDVEHQH¿FLDULDVGLUHFWDVGHVWLQDGDVH[SUHVDPHQWHD¿QDQFLDUHQHVWXGRVHLQYHVWLJDción en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición
DRHVWDEOHFLGRQRDUWLJRGD/HLGRGH[XxRGHVXEYHQFLyQVGH*DOLFLD
Artigo 54. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma
Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor
do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda e Administración Pública para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
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O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión
dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria
e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das
operacións propostas.
No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.
'RXV$VSHUVRDVEHQH¿FLDULDVGRVSUpVWDPRVGHEHUiQDFUHGLWDUTXHVHHQFRQWUDQDR
corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido
anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.
Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións
con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha
GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGDSHUVRDEHQH¿FLDULDRXXQKDFHUWL¿FDFLyQGRyUJDQRFRPSHWHQte de este ser unha administración pública.
Tres. Mediante unha orde da Consellería de Facenda e Administración Pública poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.
Artigo 55. Expedientes de dotación artística
3DUDDDSOLFDFLyQGRSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGRGHPDLRGRSDWULPRQLR
cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2022 será do dous por cento,
quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por uns importes
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

inferiores a cento vinte mil euros.
Artigo 56. Módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento
de centros concertados
8Q'HDFRUGRFRHVWDEOHFLGRQDVDOtQHDVHGRDUWLJRGD/HLRUJiQLFD
do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os
efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos
FHQWURVFRQFHUWDGRVSDUDRDQRpR¿[DGRQRDQH[R,9GHVWDOHL
Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro
de 2022, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para o 2022 do convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos á conta, logo de solicitude
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expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais,
ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2022.
As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas as cargas sociais, serán
aboadas directamente pola administración, mediante o pagamento delegado, sen prexuízo
da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos
importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas
disposicións reguladoras do réxime de concertos.
A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora
e xefe ou xefa de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non
aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas «xeIDWXUDVGHGHSDUWDPHQWRªDtQGDTXHLVR¿JXUHH[SUHVDPHQWHUHFROOLGRQRFRQYHQLRFROHFtivo vixente. No ano 2022 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin
ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade
na empresa prevista no convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total
ou parcialmente con fondos públicos.
Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario»
terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2022.
As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente,
HRVFHQWURVSRGHQ[XVWL¿FDUDV~DDSOLFDFLyQDRUHPDWDURFRUUHVSRQGHQWHH[HUFLFLRHFRCVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

nómico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.
As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán
PHQVXDOPHQWHHRVFHQWURVGHEHUiQ[XVWL¿FDUHVWHVLPSRUWHVDRUHPDWHGRH[HUFLFLRHFRnómico e separadamente do módulo de «Outros gastos».
Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria seUiQGRWDGRVGR¿QDQFLDPHQWRGRVVHUYL]RVGHRULHQWDFLyQHGXFDWLYD(VWDGRWDFLyQUHDOL]Drase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa da ou do profesional
axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria
obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina do pagamento delegado
do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro
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