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IV. OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
 

As Axencias públicas autonómicas son entidades públicas instrumentais ás que, para o cum-
primento de programas específicos correspondentes a políticas públicas da Administración Xeral 
da Comunidade Autónoma, encoméndaselles a realización de actividades en réxime de des-
centralización funcional e xestión por obxectivos. O seu réxime xurídico interno regúlase polo 
dereito administrativo. 

O artigo 54.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia sinala que tras a aprobación 
da lei que autorice a creación dunha entidade instrumental debe procederse á súa creación e á 
aprobación dos seus estatutos por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da 
consellería de adscrición, logo de informe favorable das consellerías en materia de administra-
cións públicas e de facenda.

Orzamento das Axencias Públicas Autonómicas

Ingresos

Cap. I Cap. II
Cap. 
III

Cap. IV Cap. V Cap. VI
Cap. 
VII

Cap. 
VIII

Cap. IX Total

Axencia Galega das Indus-
trias Culturais

0 0 92 4.733 58 0 17.303 0 0 22.186

Axencia Galega de Infraes-
truturas

0 0 3.300 14.145 0 0 253.449 0 0 270.895

Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de 
Galicia

0 0 77 35.896 0 0 173.615 0 0 209.587

Axencia Galega de Inno-
vación

0 0 170 12.365 0 0 139.246 0 0 151.782

Axencia Tributaria de Ga-
licia

0 0 993 14.773 0 0 105 0 0 15.871

Axencia de Turismo de Ga-
licia

0 0 2.665 21.541 20 21 101.780 0 0 126.027

Axencia Galega de Servizos 
Sociais

0 0 900 12.832 0 0 300 0 0 14.032

Axencia Galega para a 
Xestión do Coñecemento en 
Saúde

0 0 0 3.220 0 0 515 0 0 3.735

Axencia Galega de Sangue, 
Órganos e Tecidos

0 0 25.786 0 0 0 0 0 0 25.786

Axencia Galega da Indus-
tria Forestal

0 0 20 2.087 0 0 14.770 0 0 16.877

Axencia Galega de Emer-
xencias

0 0 0 726 0 0 7.481 0 0 8.207

Instituto Galego de Promo-
ción Económica

0 0 2.225 9.808 498 0 97.403 92.052 0 201.986

Instituto Enerxético de 
Galicia

0 0 331 2.360 0 0 51.029 0 0 53.720

Axencia Galega de Desen-
volvemento Rural 

0 0 0 4.094 70 0 43.039 0 0 47.203

Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria

0 0 1.042 16.654 0 0 24.244 0 0 41.940

Instituto Tecnolóxico para 
o Control do Medio Mariño 
de Galicia

0 0 71 2.905 0 0 884 0 0 3.861

Total 0 0 37.672 158.141 647 21 925.163 92.052 0 1.213.696

(Miles de Euros)

Os orzamentos das axencias públicas autonómicas terán carácter limitativo polo seu impor-
te global e carácter estimativo para a distribución dos créditos en categorías económicas, agás 
os correspondentes a gastos de persoal e capital que, en todo caso, teñen carácter limitativo e 
vinculante pola súa contía total.
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Financiamento das Axencias Públicas Autonómicas

Orixe dos Fondos

Recursos Propios
Da Comunidade Au-

tónoma
Outras Total

Importe % Importe % Importe % Importe %

Axencia Galega das In-
dustrias Culturais

150 0,68 22.036 99,32 0 0,00 22.186 1,83

Axencia Galega de In-
fraestruturas

3.300 1,22 267.595 98,78 0 0,00 270.895 22,32

Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica 
de Galicia

77 0,04 209.511 99,96 0 0,00 209.587 17,27

Axencia Galega de In-
novación

170 0,11 151.612 99,89 0 0,00 151.782 12,51

Axencia Tributaria de 
Galicia

993 6,26 14.878 93,74 0 0,00 15.871 1,31

Axencia de Turismo de 
Galicia

10.707 8,50 115.321 91,50 0 0,00 126.027 10,38

Axencia Galega de Ser-
vizos Sociais

900 6,41 13.132 93,59 0 0,00 14.032 1,16

Axencia Galega para a 
Xestión do Coñecemento 
en Saúde

65 1,74 3.670 98,26 0 0,00 3.735 0,31

Axencia Galega de San-
gue, Órganos e Tecidos

2.555 9,91 23.231 90,09 0 0,00 25.786 2,12

Axencia Galega da In-
dustria Forestal

20 0,12 16.857 99,88 0 0,00 16.877 1,39

Axencia Galega de 
Emerxencias

0 0,00 8.207 100,00 0 0,00 8.207 0,68

Instituto Galego de 
Promoción Económica

94.775 46,92 107.211 53,08 0 0,00 201.986 16,64

Instituto Enerxético 
de Galicia

1.296 2,41 52.389 97,52 35 0,06 53.720 4,43

Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural 

70 0,15 47.133 99,85 0 0,00 47.203 3,89

Axencia Galega de Ca-
lidade Alimentaria

1.074 2,56 40.702 97,05 164 0,39 41.940 3,46

Instituto Tecnolóxico 
para o Control do Me-
dio Mariño de Galicia

71 1,84 3.789 98,16 0 0,00 3.861 0,32

Total 116.222 9,58 1.097.274 90,41 199 0,02 1.213.696 100,00

(Miles de Euros)

 

Nos orzamentos para o ano 2022 inclúense 16 axencias públicas autonómicas.
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Orzamento Axencias públicas autonómicas

Gastos

I II III IV VI VII VIII IX Total

Axencia Galega das Industrias 
Culturais

2.987 634 1.263 4.702 12.601 22.186

Axencia Galega de Infraestru-
turas

13.700 1.050 50 2.645 237.710 15.740 270.895

Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia

18.801 16.359 813 161.353 4.426 7.836 209.587

Axencia Galega de Innovación 5.904 466 117 6.049 24.453 107.947 2.350 4.496 151.782

Axencia Tributaria de Galicia 13.540 2.225 105 15.871

Axencia de Turismo de Galicia 11.571 6.490 1 6.165 54.837 46.964 126.027

Axencia Galega de Servizos 
Sociais

11.632 2.100 300 14.032

Axencia Galega para a Xestión 
do Coñecemento en Saúde

2.266 946 8 515 3.735

Axencia Galega de Sangue, Órga-
nos e Tecidos

11.112 14.194 480 25.786

Axencia Galega da Industria 
Forestal

1.064 370 673 619 14.151 16.877

Axencia Galega de Emerxencias 512 153 62 7.481 8.207

Instituto Galego de Promoción 
Económica

6.692 2.093 3.747 13.170 78.459 94.666 3.160 201.986

Instituto Enerxético de Galicia 2.274 353 64 1.179 49.850 53.720

Axencia Galega de Desenvolve-
mento Rural 

3.467 697 9.220 33.819 47.203

Axencia Galega de Calidade Ali-
mentaria

13.978 2.713 0 1.004 15.707 8.526 11 41.940

Instituto Tecnolóxico para o 
Control do Medio Mariño de 
Galicia

2.367 610 884 3.861

Total 121.867 51.451 168 22.493 532.716 372.483 97.016 15.502 1.213.696

(Miles de Euros)

A maior parte das axencias públicas autonómicas están financiadas polas transferencias que 
reciben dos orzamentos das consellerías ás que están adscritas, destacando os importes dos re-
cursos propios cos que contarán para 2022 das axencias que se citan a continuación.

Dentro dos orzamentos da Axencia de Turismo de Galicia figuran 2,7 millóns de euros no 
seu capítulo III formados na súa maior parte polos ingresos de prezos do Centro Superior de 
Hostalería. Ademáis, conta no seu capítulo VII con 8 millóns de euros procedentes de ingresos 
por patrocinios procedentes do Xacobeo.

O Instituto Galego de Promoción Económica conta cuns ingresos propios, que alcanzan 
14,8 millóns de euros, dos cales 12 millóns de euros proceden de reintegros de préstamos con-
cedidos. 

A Axencia Galega de Infraestruturas conta entre os seus ingresos con 3,3 millóns de euros, 
formados na súa maioría polas taxas de dirección e inspección de obras, e por aproveitamento 
especial do dominio público viario.

A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos conta no seu capítulo III con 2, 6 millóns de 
ingresos formados na súa maioría polos prezos dos servizos hemoterápicos a hospitais privados.

Dentro da Axencia Galega de Servizos Sociais figuran os prezos privados de Garderías e 
Xardíns Infantís, 0,9 millóns de euros, xa que esta axencia asumiu desde a súa posta en funciona-
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mento as competencias que tiña atribuídas en materia de xestión de escolas infantís a Dirección 
Xeral de Familia e Inclusión.

 

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA
 

Queda adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia a Axencia de Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, de conformidade co Decreto129/2020, do 17 de setembro, polo que se establecen 
os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. 

De acordo co previsto no Decreto 252/2011, do 15 de decembro, ten por obxecto a 
definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia re-
lativa a tecnoloxías da información e comunicacións, así como innovación e desenvolvemento 
tecnolóxico.

De xeito máis concreto, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia asume a 
dirección e xestión de todas as actuacións da Xunta en materia de tecnoloxías da información e 
as comunicacións; a elaboración, desenvolvemento e execución da estratexia tecnolóxica global 
do sector público autonómico de Galicia; a promoción da inclusión e execución do despregue 
das TIC no ámbito da prestación dos servizos públicos; o impulso do desenvolvemento da socie-
dade da información en Galicia; a planificación e proposta da normativa en materia de tecnoloxías 
da información e as telecomunicacións; o impulso, xestión e coordinación da Administración 
electrónica; a consolidación e modernización da infraestrutura TIC da Xunta de Galicia e a plani-
ficación e ordenación do mapa de infraestruturas de telecomunicacións de Galicia.

Por outra banda, mediante o Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, que entrou en vigor o día 
1 de febreiro de 2021, suprímese o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-
Financeira e Contable (Cixtec) e modifícase o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que 
se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos. 
Desde a dita data a Amtega asumiu as competencias, as obrigas, os medios persoais e materiais, 
así como as funcións que correspondían ao Cixtec.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como entidade encargada da de-
finición, desenvolvemento e execución da política tecnolóxica da Xunta de Galicia, exercerá o 
liderado das funcións de seguimento e avaliación da Estratexia Galicia Dixital 2030, aprobada no 
Consello da Xunta.

A dita estratexia contempla 7 eixos estratéxicos e un eixo transversal:

E1. GOBERNO E ADMINISTRACIÓN INTELIXENTE: consolidando un goberno dixital, 
máis eficaz e eficiente que ofreza máis e mellores servizos, baseándose na xeración de valor me-
diante a xestión intelixente dos datos. Informando e comunicando as súas decisións e actuacións 
baixo un enfoque centrado na cidadanía.
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No ámbito da seguridade da información, as liñas de traballo a desenvolver en 2022 estarán 
aliñadas coa nova Estratexia galega de ciberseguridade 2022-2026, que está actualmente en ela-
boración, destacando o inicio de prestación de servizos de ciberseguridade máis aló do ámbito 
autonómico, estendendo un servizo básico ao ámbito da administración local e asesoramento a 
cidadanía e empresas. Tamén se iniciará a obra do novo Centro de Ciberseguridade de Galicia.

Durante o ano 2022 levarase a cabo un servizo de enxeñería especializada en centros de 
procesamento de datos, para a redacción do proxecto básico e de execución da obra dun novo 
CPD corporativo da Xunta de Galicia que permitirá dotar de redundancia aos servizos críticos 
da Xunta de Galicia.

A modernización dos sistemas que dan soporte ao Sistema Público de Emprego de Galicia 
coa posta en funcionamento de novas canles de intermediación entre cidadáns, administración e 
o sector empresarial.

E2. SOCIEDADE DIXITAL E INCLUSIVA: dotando ao conxunto da cidadanía da capacita-
ción dixital necesaria para desenvolverse plenamente con confianza e seguridade no contexto 
dixital, apoiando a adquisición das competencias dixitais básicas.

Impulsar a transformación do sistema educativo galego a través das TIC, coa consolidación e 
ampliación do modelo de Educación Dixital galego que permite ao alumnado e profesorado dos 
centros sostidos con públicos de Galicia aproveitar as posibilidades dun ensino completamente 
dixital.

E3. ENTORNO DIXITAL PARA A SAÚDE E O BENESTAR SOCIAL: traballando por un 
entorno intelixente centrado nas persoas e no seu benestar ao longo de todo o ciclo vital a través 
do uso eficiente das tecnoloxías dixitais para mellorar a saúde e a autonomía persoal, mitigando 
os riscos para a saúde e a protección da poboación, e reforzando a robustez e sostibilidade dos 
sistemas e servizos sociosanitarios. 

Transformar o modelo de atención sociosanitaria nas residencias de maiores e discapacita-
dos, baseándonos na tecnoloxía e poñendo en valor as leccións aprendidas durante o período 
de pandemia.

E4. TERRITORIO INTELIXENTE, VERDE E RESILIENTE: avanzando cara a un territorio máis 
sostible, máis verde e resiliente, mellorando a xestión e o coñecemento do territorio para forta-
lecer a cohesión territorial, a preservación medio ambiental e a acción polo clima, a sostibilidade 
dos recursos e ecosistemas naturais, a seguridade e a prevención de riscos sociais e ecolóxicos.

Contribuír á dixitalización dos sectores primarios, especialmente o agrogandeiro, o forestal 
e o pesqueiro potenciando o uso de plataformas dixitais de xestión, venda e trazabilidade dos 
produtos.
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E5. CONECTIVIDADE DIXITAL DO TERRITORIO: asegurando o acceso á conectivida-
de dixital para todos e avanzando na transición cara a un sistema intelixente de transporte e 
mobilidade conectado, sostible e seguro como factores esenciais para garantir a vertebración 
económica, social e territorial.

Acadar un transporte público moderno e tecnolóxicamente avanzado, partindo do conse-
guido co plan eMobility para ofrecer mellores servicios a cidadanía, maior control e información 
para administración e facilitar a xestión e a eficiencia ás empresas.

Dixitalización do proceso de planeamento urbanístico para convertelo nun proceso norma-
lizado, estruturado, transparente e simplificado.

E6. CULTURA E TURISMO INTELIXENTE: impulsando o uso de tecnoloxías dixitais para o 
fomento da competitividade do turismo, a dinamización do patrimonio e a produción cultural e a 
construción dunha identidade cultural máis aló dun ámbito territorial ou temporal determinado.

E7. ECONOMÍA DIXITAL E SOSTIBLE: permitindo mellorar a produtividade, a xeración 
de novos produtos, servizos e modelos de negocio, e facilitar o cambio cara a unha economía 
circular, eficiente no uso de recursos e de baixa emisión de carbono.

EIXO TRANSVERSAL: ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓXICA: centrándose en reforzar as 
capacidades e infraestruturas dixitais de Galicia en tecnoloxías disxuntivas (IA, ciberseguridade, 
intelixencia do dato e 5G) e en garantir o seu amplo uso na economía e a sociedade.

Estas liñas de traballo están en directa relación coa execución do Plan 2021-2023 de pos-
to dixital avanzado do persoal empregado público; co deseño do Plan de Administración e 
Goberno Dixital: Horizonte2025; co III Plan de Sistemas TIC da Administración de Xustiza en 
Galicia: Senda2025; co programa de mellora das capacidades e infraestruturas dixitais da AAPP; 
co Plan de Infraestruturas Dixitais Educativas 21-23 (EDU100); co Modelo dixital de Atención 
Sociosanitaria Para Residencias de Maiores e Discapacidade en relación ó Plan de Acción 21-23; 
co Plan de Transporte e Mobilidade dixital e sostible (Plan E-Mobility); coa Estratexia Galega de 
Intelixencia Artificial 2030; coa posta en marcha do ecosistema GobTech; co Plan para o impulso 
da Inclusión, Participación e Talento Dixital en Galicia; co Programa de Modernización da Rede 
CeMIT, co Plan SmartTurismo; coa iniciativa do catálogo colectivo e dixitalización das bibliotecas; 
co proxecto para a difusión do patrimonio cultural de Galicia Memoria Dixital de Galicia; co des-
envolvemento da Plataforma de Territorio Intelixente; e co desenvolvemento do marco galego 
de competencias dixitais.
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Orzamento de ingresos. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

82 82 77 -6 -6,8 - -

IV Transferencias correntes 33.471 33.471 35.896 2.425 7,2 17,2 17,1
V Ingresos patrimoniais 0 0 0 0 -100,0 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 33.554 33.554 35.973 2.419 7,2 17,3 17,2
VII Transferencias de capital 160.519 160.519 173.615 13.096 8,2 82,7 82,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 160.519 160.519 173.615 13.096 8,2 82,7 82,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 194.072 194.072 209.587 15.515 8,0 100,0 100,0

Total 194.072 194.072 209.587 15.515 8,0 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 18.432 18.432 18.801 369 2,0 9,7 9,0

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

14.249 14.249 16.359 2.110 14,8 7,5 7,8

IV Transferencias correntes 873 873 813 -60 -6,9 0,5 0,4
OPERACIÓNS CORRENTES 33.554 33.554 35.973 2.419 7,2 17,7 17,2
VI Investimentos reais 148.612 143.612 161.353 17.741 12,4 76,0 77,0
VII Transferencias de capital 4.071 4.071 4.426 355 8,7 2,2 2,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL 152.683 147.683 165.779 18.096 12,3 78,1 79,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 186.236 181.236 201.751 20.515 11,3 95,9 96,3
IX Pasivos financeiros 7.836 7.836 7.836 0 - 4,1 3,7
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 7.836 7.836 7.836 0 - 4,1 3,7

Total 194.072 189.072 209.587 20.515 10,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
 

Figura adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza segundo o Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica 
das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. 

A Axencia Galega de Emerxencias se axustará nos seus fins estrutura e funcionamento ao 
disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia.

Correspóndelle á Axencia Galega de Emerxencias o exercicio das seguintes funcións:

 - Xestionar o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia e prestar materialmente a 
asistencia requirida polos cidadáns e polas cidadás a través del, ou dar traslado, segundo 
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se estableza regulamentariamente, daquelas que lles corresponda atender a outros or-
ganismos competentes na materia.

 - Xestionar os medios e recursos operativos que se poidan incorporar á axencia.

 - Analizar os riscos e mais identificalos e localizalos no territorio co fin de elaborar o 
mapa e o catálogo de riscos de Galicia, así como os catálogos de medios e recursos e 
o catálogo de servizos.

 - Desenvolver programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emer-
xencias consonte as directrices emanadas da Xunta de Galicia e establecer os medios 
para fomentar actuacións que contribúan á prevención de riscos, á atenuación dos seus 
efectos e, en xeral, á toma de conciencia e sensibilización dos cidadáns da importancia 
de protección civil.

 - Levar a cabo os estudos necesarios para a elaboración do Plan territorial de protección 
civil de Galicia, dos plans especiais e das liñas directrices para a elaboración dos plans 
territoriais que correspondan.

 - Avaliar e cualificar o risco cando lle sexa comunicada unha situación de emerxencia das 
que poden dar lugar á activación dun plan público de protección civil.

 - Pór á disposición dos órganos competentes da Xunta de Galicia os medios á súa dispo-
sición para a xestión das emerxencias de interese galego baixo a superior dirección da 
persoa titular da presidencia da Xunta ou da persoa titular da consellaría na que esta de-
legue e mais daqueloutras emerxencias que os plans especiais ou territoriais determinen.

 - Estudar as actuacións necesarias para o restablecemento dos servicios esenciais para a 
comunidade e a restauración, a rehabilitación e o entorno a normalidade en casos de 
catástrofe ou calamidade. 

 - Fomentar, a vinculación voluntaria e desinteresada dos cidadáns as actividades de pro-
tección civil. 

 

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Emerxencias

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

IV Transferencias correntes 714 714 726 12 1,7 8,7 8,8
V Ingresos patrimoniais 2 2 0 -2 -100,0 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 716 716 726 10 1,4 8,7 8,8
VII Transferencias de capital 7.481 7.481 7.481 0 - 91,3 91,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL 7.481 7.481 7.481 0 - 91,3 91,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 8.197 8.197 8.207 10 0,1 100,0 100,0

Total 8.197 8.197 8.207 10 0,1 100,0 100,0

(Miles de Euros)

Memoria I OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS



203

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Emerxencias

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 502 502 512 10 2,0 6,1 6,2

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

153 153 153 0 - 1,9 1,9

IV Transferencias correntes 62 62 62 0 - 0,8 0,8
OPERACIÓNS CORRENTES 716 716 726 10 1,4 8,7 8,8
VI Investimentos reais 7.481 7.481 7.481 0 - 91,3 91,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL 7.481 7.481 7.481 0 - 91,3 91,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 8.197 8.197 8.207 10 0,1 100,0 100,0

Total 8.197 8.197 8.207 10 0,1 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
 

Figura adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza segundo o Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica 
das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. 

A Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, na súa disposición adicional cuarta, 
autoriza ao Consello da Xunta de Galicia para a creación da Axencia de Turismo de Galicia, que 
ten como obxectivo básico impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de 
turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade e a con-
servación e promoción dos camiños de Santiago. 

Mediante o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, procedeuse ao desenvolvemento da 
citada disposición adicional, creando a Axencia de Turismo de Galicia e regulando os aspectos 
referidos á organización e funcionamento da Axencia, a súa estrutura, o réxime do seu persoal, 
o seu réxime económico-financeiro e o seu réxime patrimonial e de contratación.

Para o cumprimento dos seus obxectivos, a Axencia de Turismo de Galicia ten as seguintes 
competencias e funcións sen prexuízo das que correspondan a outras entidades integrantes do 
sector público autonómico: 

a) A planificación da política de ordenación e inspección, fomento e competitividade do tu-
rismo dentro da comunidade autónoma, determinando as liñas de actuación de política turística, 
equilibradas e sustentables, que deben rexer no territorio galego. 

b) A elaboración e proposta de normativa nas materias da súa competencia. 

c) A dirección e coordinación das actuacións que poidan ter incidencia en materia de turis-
mo que se desenvolvan no ámbito da Administración da Comunidade Autónoma. 
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d) A instauración de canles efectivas de comunicación con outros organismos locais, provin-
ciais e da Administración central e outras administracións, así como co sector privado. 

e) O desenvolvemento e xestión de plans integrais de turismo para aplicar nos xeodestinos 
e/ou establecementos turísticos, apostando pola innovación, calidade e sustentabilidade dos pro-
dutos turísticos que configuren o portafolios de produtos turísticos de Galicia. 

f) O aproveitamento e potenciación dos recursos turísticos de Galicia mediante a promo-
ción, publicidade, relacións públicas e outras accións de notoriedade, tanto no interior de Galicia 
coma no resto de España e no exterior, sen prexuízo das competencias da Administración cen-
tral do Estado. 

g) A coordinación, o impulso, a xestión e a execución das actividades de promoción turística 
interior e exterior públicas e público-privadas. 

h) Os labores de información turística tanto a nivel nacional como internacional, directa-
mente ou a través de convenios e concertos con institucións públicas e privadas para a creación, 
coordinación e desenvolvemento destas accións de información e promoción turística interior e 
exterior. 

i) Directamente ou a través da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, a dirección e coordinación 
das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa 
promoción, a xestión da imaxe corporativa do Xacobeo e da rede de albergues, e o mantemen-
to e conservación dos camiños e a súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde 
en beneficio do Camiño de Santiago. 

j) A coordinación da participación da Comunidade Autónoma nas exposicións universais. 

k) Dirixir e coordinar as actuacións relativas á análise, estudo, coñecemento e estatísticas no 
eido turístico, así como o desenvolvemento de tarefas de investigación, innovación e desenvol-
vemento tecnolóxico no eido do turismo, sen prexuízo doutros organismos con competencias 
nestas materias. 

l) O impulso da competitividade do sector turístico privado, fomentando a mellora da 
xestión interna das empresas turísticas, a I+D+i, a cooperación entre empresas e a formación. 

m) A aplicación dos mecanismos necesarios para mellorar as estruturas e os fundamentos 
da formación profesional turística. 

n) A formación de formadoras ou formadores vinculados aos estudos turísticos, tanto desde 
o punto de vista teórico coma práctico, así como a formación continua dos traballadores do sec-
tor turístico, sen prexuízo das competencias que lles poidan corresponder a outros organismos. 
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ñ) Calquera outra actividade orientada a mellorar a posición do sector turístico de Galicia 
no marco español e internacional. 

o) O exercicio da función estatística da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tu-
rismo, no marco do previsto no artigo 44 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia. 

p) Todas as operacións que sexan preparatorias, auxiliares ou complementarias das men-
cionadas.

 

Orzamento de ingresos. Axencia de Turismo de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

2.665 2.665 2.665 0 - 2,4 2,1

IV Transferencias correntes 27.759 27.759 21.541 -6.218 -22,4 24,7 17,1
V Ingresos patrimoniais 20 20 20 0 - - -
OPERACIÓNS CORRENTES 30.444 30.444 24.227 -6.218 -20,4 27,1 19,2

VI
Alleamento de investimentos 
reais

21 21 21 0 - - -

VII Transferencias de capital 82.012 82.012 101.780 19.768 24,1 72,9 80,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 82.033 82.033 101.801 19.768 24,1 72,9 80,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 112.477 112.477 126.027 13.550 12,0 100,0 100,0

Total 112.477 112.477 126.027 13.550 12,0 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Axencia de Turismo de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 11.344 11.344 11.571 227 2,0 11,4 9,2

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

7.067 6.490 6.490 0 - 6,5 5,1

III Gastos financeiros 0 0 1 1 - - -
IV Transferencias correntes 12.034 5.165 6.165 1.000 19,4 5,2 4,9
OPERACIÓNS CORRENTES 30.444 22.999 24.227 1.228 5,3 23,2 19,2
VI Investimentos reais 52.369 52.331 54.837 2.506 4,8 52,8 43,5
VII Transferencias de capital 29.664 23.764 46.964 23.200 97,6 24,0 37,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL 82.033 76.095 101.801 25.706 33,8 76,8 80,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 112.477 99.094 126.027 26.934 27,2 100,0 100,0

Total 112.477 99.094 126.027 26.934 27,2 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
 

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), foi creado pola Lei 5/1992, do 10 
de xuño, como instrumento básico da actuación da Xunta de Galicia para impulsar o desenvol-
vemento competitivo do sistema produtivo galego, promovendo actividades que contribúan á 
creación do emprego en Galicia e a un desenvolvemento económico harmónico, equilibrado e 
xusto, baseado nun tecido industrial moderno e competitivo. Entre as súas funcións están as de 
fomentar a creación de novas empresas, promover a mellora da produtividade e competitividade 
das sociedades xa asentadas na comunidade autónoma, atraer investimentos foráneos e facilitar 
a internacionalización do tecido produtivo.

O órgano superior de goberno do IGAPE é o Consello de Dirección, ao que lle correspon-
den todas as facultades e funcións que sexan precisas para alcanzar os seus fins. Ademais, conta 
cun Consello Asesor.

Para o desenvolvemento das funcións, que o IGAPE ten encomendadas, conta cos seguintes 
órganos superiores de dirección:

 - O presidente ou a presidenta que será, por razón do seu cargo, o/a conselleiro/a com-
petente en materia de economía, correspóndelle a representación do Igape en toda cla-
se de actos ou negocios xurídicos e exercerá no seu nome accións e recursos e demais 
competencias que se lle asignan na citada Lei 5/1992, no seu artigo 11.

 - O director ou a directora xeral, que será nomeado/a polo Consello de Dirección, por 
proposta do/a conselleiro/a, correspóndelle exercer as competencias que se estable-
cen no artigo 12 da Lei 5/1992 e as que lle sexan expresamente delegadas polo/a 
presidente/a ou polo Consello de Dirección.

 

Así mesmo, o Instituto estrutúrase internamente nunha xerencia, tres áreas, e dúas unidades 
dependentes organicamente da Dirección:

 - Xerencia: A persoa titular da Xerencia serao tamén de todos os órganos colexiados 
dela, e para estes efectos exercerán a coordinación, baixo as instrucións da Dirección, 
dos programas e actuacións das diferentes direccións de área e dos entes do sector 
público adscritos ao Instituto, a xestión dos asuntos relacionados co réxime interno e o 
réxime de persoal do Instituto, as propostas de simplificación e racionalización da acti-
vidade administrativa, a elaboración dos proxectos e plans xerais de actuación, prestar 
asistencia técnica, administrativa e apoio xurídico á persoa titular da Dirección do Insti-
tuto, a emisión de informes e anteproxectos normativos e de orzamentos do Instituto, 
así como calquera outra que lle encomende a Dirección do ente.

 - Área de Competitividade: Ten como misión lograr a adopción e o desenvolvemento, 
por parte do tecido empresarial, de prácticas, metodoloxías ou sistemas que melloren o 
nivel competitivo das empresas galegas, promover a creación de empresas e promover 
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a creación de emprego. Así mesmo, deberá propoñer e executar a política industrial de 
Galicia e a política de clústers.

 - Area de Internacionalización: Ten como misión promover un incremento da cota de 
mercado internacional do empresariado galego e promover a entrada de investimento 
foráneo en Galicia de carácter produtivo, cara a unha mellora do índice de emprego na 
nosa comunidade autónoma. 

 - A Área de Proxectos Empresariais ten como misión promover, asistir, apoiar e facer 
seguimento dos proxectos empresariais que resulten de especial interese para a Comu-
nidade Autónoma, co obxectivo de impulsar a nosa economía.

Neste contexto, liderará a captación de investimentos susceptibles de ser realizados en 
Galicia, sexan nacionais ou internacionais, acompañará a aqueles proxectos xa implanta-
dos que requiran do apoio da administración autonómica e prestará especial atención ás 
iniciativas consideradas como “Tractoras” por parte da Xunta de Galicia, procurando o 
aproveitamento de fondos procedentes da Unión Europea para o financiamento destes.

 - Unidade de Operacións: Terá como misión planificar, coordinar e executar os distintos 
plans e programas de actuación co obxectivo de favorecer o equilibrio territorial de 
Galicia, e responsabilizarase da coordinación, información e asesoramento empresarial 
nas oficinas territoriais.

 

Orzamento de ingresos. Instituto Galego de Promoción Económica

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Rela-
tivo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

1.714 1.714 2.225 511 29,8 0,7 1,1

IV Transferencias correntes 10.289 10.289 9.808 -481 -4,7 3,9 4,9
V Ingresos patrimoniais 460 460 498 38 8,2 0,2 0,2
OPERACIÓNS CORRENTES 12.463 12.463 12.531 68 0,5 4,8 6,2
VII Transferencias de capital 227.597 227.597 97.403 -130.194 -57,2 86,8 48,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL 227.597 227.597 97.403 -130.194 -57,2 86,8 48,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 240.060 240.060 109.934 -130.126 -54,2 91,5 54,4
VIII Activos financeiros 22.208 22.208 92.052 69.844 314,5 8,5 45,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 22.208 22.208 92.052 69.844 314,5 8,5 45,6

Total 262.268 262.268 201.986 -60.281 -23,0 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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Orzamento de gastos. Instituto Galego de Promoción Económica

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 6.492 6.492 6.692 200 3,1 2,6 3,3

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

2.093 2.093 2.093 0 - 0,8 1,0

III Gastos financeiros 40 40 0 -40 -100,0 - -
IV Transferencias correntes 3.739 3.739 3.747 8 0,2 1,5 1,9
OPERACIÓNS CORRENTES 12.363 12.363 12.531 168 1,4 4,9 6,2
VI Investimentos reais 15.085 15.085 13.170 -1.914 -12,7 6,0 6,5
VII Transferencias de capital 102.610 92.610 78.459 -14.151 -15,3 36,7 38,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 117.695 107.695 91.629 -16.065 -14,9 42,7 45,4
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 130.058 120.058 104.161 -15.897 -13,2 47,6 51,6
VIII Activos financeiros 129.050 129.050 94.666 -34.384 -26,6 51,2 46,9
IX Pasivos financeiros 3.160 3.160 3.160 0 - 1,3 1,6
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 132.210 132.210 97.826 -34.384 -26,0 52,4 48,4

Total 262.268 252.268 201.986 -50.281 -19,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
 

O Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro (DOG núm. 19 do 27.01.2012), creou a Axencia Ga-
lega de Innovación en virtude da autorización prevista no punto primeiro da disposición adicional 
segunda da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administra-
ción xeral e do sector público autonómica de Galicia.

A Axencia Galega de Innovación ten como finalidade fomentar e vertebrar as políticas de 
innovación nas administracións públicas galegas e o apoio e impulso do crecemento e da compe-
titividade das empresas galegas, implantando estratexias e programas de innovación eficientes a 
través dos seguintes obxectivos, sen prexuízo das competencias doutros organismos e entidades 
e, en todo caso, en estreita colaboración con eles:

Liderar as políticas de innovación das administracións públicas galegas.

a) Liderar as políticas de innovación das administracións públicas galegas.

b) Definir e desenvolver as políticas públicas que permitan ás empresas e ao resto de 
axentes o desenvolvemento de iniciativas de innovación construídas a partir de coñece-
mentos que incrementen a súa competitividade e fomenten o seu crecemento.

c) Definir e desenvolver as políticas públicas orientadas á valorización do coñecemento 
desenvolvido polas empresas, universidades e centros de investigación de Galicia.

d) Definir e desenvolver as políticas públicas dirixidas a incrementar a eficiencia en resulta-
dos do Sistema Galego de Innovación, avaliados mediante a implantación dun sistema 
de indicadores de impacto contrastable.

e) Estimular a estruturación e consolidación do Sistema Galego de I+D+i.
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f) Fomentar a investigación e o desenvolvemento científico e tecnolóxico, a través de 
iniciativas e programas específicos na Comunidade Autónoma galega.

g) Promover as relacións de colaboración entre os distintos axentes do Sistema Galego de 
Innovación impulsando a creación e o fortalecemento de redes de coñecemento entre 
axentes públicos e privados desde unha perspectiva de intercambio e de investigación 
aberta.

h) Promover a progresiva internacionalización dos axentes e das iniciativas de innovación 
impulsando a presenza de empresas nos programas europeos de innovación e o acceso 
a fondos de financiamento internacionais.

i) Definir e desenvolver políticas públicas dirixidas á captación e xestión do talento que 
permitan, no seu conxunto, incrementar o rendemento innovador das empresas e do 
Sistema Galego de Innovación.

j) Coordinar os recursos autonómicos no ámbito da I+D+i e concertalos cos que se ache-
guen desde contribucións de plans estatais e fondos da Unión Europea.

k) Favorecer a transferencia de coñecemento e tecnoloxía entre os diferentes axentes e, 
particularmente, entre os organismos públicos de investigación e as empresas.

l) Apoiar a promoción e divulgación do coñecemento científico e tecnolóxico en Galicia, 
promovendo o interese da sociedade pola investigación, o desenvolvemento e a inno-
vación.

 

O Decreto 85/2019, do 4 de xullo (DOG núm. 136, do 18.07.2019) e o Decreto 105/2021, 
do 1 de xullo (DOG núm. 133, do 14.07.2021), modifican a estrutura organizativa da Axencia 
Galega de Innovación que queda definida en catro áreas e dous departamentos dependentes 
directamente da dirección da Axencia:

 - Área de Xestión, con nivel orgánico de subdirección xeral, correspóndelle a xestión e 
coordinación dos servizos xerais e administrativos da Axencia.

 - Área de Programas, con nivel orgánico de subdirección xeral, é a responsable do dese-
ño e planificación estratéxica en materia de innovación, investigación e desenvolvemen-
to tecnolóxico, así como da avaliación das convocatorias de axudas impulsadas pola 
Axencia no ámbito da I+D+i.

 - Área de Servizos. Destinada ao desenvolvemento de instrumentos para a captación de 
recursos nacionais e europeos de I+D+i, o asesoramento directo ás empresas neste 
ámbito, a avaliación e seguimento dos proxectos financiados e a xestión de programas 
de vixilancia tecnolóxica.

 - Área de Centros. Correspóndelle a dirección administrativa, xestión operativa e promo-
ción dos centros e infraestruturas tecnolóxicas e produtivas que dependan da Axencia, 
a coordinación con outras infraestruturas tecnolóxicas do ecosistema de innovación 
galego, cos que se establezan convenios de colaboración e cooperación para o desen-
volvemento de programas e proxectos. Esta área tamén dará apoio á Área de Xestión 
na xestión económica e na xestión dos recursos humanos correspondente aos centros.
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 - Departamento de Coordinación do Polo Aeroespacial de Rozas: correspóndelle a este 
departamento a coordinación do CIAR (Centro de Investigación Aerotransportada de 
Rozas) promovendo a utilización do Parque Industrial de Rozas (Lugo) así como das 
súas infraestruturas como espazo tecnolóxico orientado á innovación.

 - Departamento de Apoio á Comisión Interdepartamental de I+D+i: correspóndelle a 
este departamento a preparación da orde do día, a elaboración das convocatorias, a re-
dacción das actas, os acordos e as certificacións correspondentes ás reunións da Comi-
sión Interdepartamental de I+D+i e do Grupo Técnico, o asesoramento e a realización 
dos informes e estudos que en materia de I+D+i lle sexan encomendados, así como 
a revisión e arquivo da documentación dos expedientes. Este departamento prestará 
apoio administrativo aos grupos de traballo que no seo do Grupo Técnico se acorden 
crear para o estudo das actuacións incluídas no plan de traballo da Comisión Interde-
partamental de I+D+i. 

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Innovación

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

130 130 170 40 30,7 0,1 0,1

IV Transferencias correntes 11.439 11.439 12.365 927 8,1 9,0 8,1
V Ingresos patrimoniais 3 3 0 -3 -96,9 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 11.572 11.572 12.536 964 8,3 9,1 8,3
VII Transferencias de capital 115.135 115.135 139.246 24.111 20,9 90,9 91,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL 115.135 115.135 139.246 24.111 20,9 90,9 91,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 126.707 126.707 151.782 25.075 19,8 100,0 100,0

Total 126.707 126.707 151.782 25.075 19,8 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Innovación

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 5.120 5.120 5.904 784 15,3 4,0 3,9

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

466 466 466 0 - 0,4 0,3

III Gastos financeiros 120 120 117 -3 -2,3 0,1 0,1
IV Transferencias correntes 5.867 5.867 6.049 182 3,1 4,6 4,0
OPERACIÓNS CORRENTES 11.572 11.572 12.536 964 8,3 9,1 8,3
VI Investimentos reais 21.538 21.538 24.453 2.915 13,5 17,0 16,1
VII Transferencias de capital 87.154 87.054 107.947 20.893 24,0 68,8 71,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL 108.692 108.592 132.401 23.808 21,9 85,8 87,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 120.264 120.164 144.936 24.772 20,6 94,9 95,5
VIII Activos financeiros 1.950 1.950 2.350 400 20,5 1,5 1,5
IX Pasivos financeiros 4.493 4.493 4.496 3 0,1 3,5 3,0
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 6.443 6.443 6.846 403 6,3 5,1 4,5

Total 126.707 126.607 151.782 25.175 19,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
 

Os obxectivos básicos da axencia Instituto Enerxético de Galicia son o fomento, impulso e 
realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudo e apoio das ac-
tuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as 
renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional da enerxía e, 
en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia, 
así como a participación na xestión e prestación, de selo caso, de servizos noutros campos sinér-
xicos ó enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias. 

As súas funcións xerais son:

 - Elaborar e propoñer á consellería competente en materia de enerxía plans e programas 
en materia enerxética.

 - Promover e, de selo caso, executar os plans e programas indicados, aprobados pola 
consellería competente en materia de enerxía.

 - Controlar, vixiar e inspeccionar, dentro do ámbito de actuación do Instituto Enerxético 
de Galicia e en coordinación coa subdirección xeral competente en materia de enerxía, 
as instalacións de produción, condución, distribución, subministración e consumo de 
enerxía, tendo como obxectivo prioritario a seguridade das instalacións.

 - Propoñer a elaboración de disposicións para o establecemento, o desenvolvemento e a 
xestión da política enerxética.

 - Fomentar e desenvolver programas de asesoramento e auditoría enerxéticos e audito-
rías para impulsar actuacións de aforro e mellora da eficacia enerxética, elaborar progra-
mas de racionalización do uso da enerxía e promover o aproveitamento dos recursos 
enerxéticos.

 - Fomentar e participar en programas e proxectos de investigación e desenvolvemento 
de tecnoloxías enerxéticas, bens de equipamento e servizos relacionados coa enerxía.

 - Fomentar e participar na avaliación e implantación de sistemas de produción de enerxía 
baseados en recursos endóxenos, con especial promoción dos que utilicen enerxías 
renovables e de coxeración.

 - Elaborar estudos e realizar e emitir informes e recomendacións en materia enerxética 
para entes públicos ou privados.

 - Organizar programas de formación e reciclaxe profesional, en colaboración con centros 
de formación de ámbito universitario e profesional.

 - Orientar ás persoas usuarias nos hábitos de consumo enerxético mediante campañas e 
actuacións específicas.

 - Fomentar a participación das empresas e institucións galegas nos programas enerxéticos 
estatais e internacionais, principalmente os emprendidos pola Unión Europea, así como 
emitir informes e asesorar sobre as directrices e programas comunitarios dirixidos ao 
ámbito enerxético.
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 - O Instituto Enerxético de Galicia poderá exercer a representación da Comunidade Au-
tónoma nos organismos previstos pola normativa vixente en materia enerxética.

 - Xestionar a Rede de enerxía da Xunta de Galicia, creada mediante o Decreto 66/2013, 
do 18 de abril.

 - Realizar unha labor divulgativa e formativa no ámbito da certificación enerxética de 
edificios.

 - Impulsar e xestionar incentivos para a implantación de proxectos de enerxías renovables 
e de eficiencia enerxética.

 - Asesorar no ámbito enerxético e promover a realización de estudos para a posta en 
marcha de medidas de eficiencia enerxética e enerxías renovables na Administración 
xeral e no sector público autonómico de Galicia.

 - Impulsar e realizar o seguimento de proxectos innovadores con carácter demostrativo 
no ámbito da enerxía.

 - O Instituto Enerxético de Galicia poderá ter a representación da Comunidade Autóno-
ma nos organismos previstos pola Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, 
así como por calquera outra lei en materia enerxética.

 

Orzamento de ingresos. Instituto Enerxético de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

329 329 331 2 0,6 0,9 0,6

IV Transferencias correntes 1.729 1.729 2.360 631 36,5 4,5 4,4
V Ingresos patrimoniais 2 2 0 -2 -100,0 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 2.060 2.060 2.691 631 30,6 5,3 5,0
VII Transferencias de capital 36.614 36.614 51.029 14.414 39,4 94,7 95,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL 36.614 36.614 51.029 14.414 39,4 94,7 95,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 38.675 38.675 53.720 15.045 38,9 100,0 100,0

Total 38.675 38.675 53.720 15.045 38,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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Orzamento de gastos. Instituto Enerxético de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 1.650 1.650 2.274 624 37,8 5,8 4,2

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

346 343 353 10 2,9 1,2 0,7

IV Transferencias correntes 64 64 64 0 - 0,2 0,1
OPERACIÓNS CORRENTES 2.060 2.057 2.691 634 30,8 7,2 5,0
VI Investimentos reais 916 910 1.179 269 29,6 3,2 2,2
VII Transferencias de capital 35.698 25.698 49.850 24.151 94,0 89,6 92,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 36.614 26.608 51.029 24.420 91,8 92,8 95,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 38.675 28.666 53.720 25.054 87,4 100,0 100,0

Total 38.675 28.666 53.720 25.054 87,4 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL
 

O Decreto 81/2017, do 3 de agosto (DOG núm. 163 do 19 de agosto de 2017), creou a 
Axencia Galega da Industria Forestal en virtude da autorización prevista na disposición adicional 
sexta da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. 

Por Orde do 16 de xullo de 2018, integrouse o centro de investigación e innovación au-
tonómico CIS-Madeira na Axencia Galega da Industria Forestal (XERA). Deste modo a axencia 
asume os medios persoais e materiais e as competencias do CIS-Madeira.

Deste xeito a Axencia Galega da Industria Forestal, adscrita á Consellería competente en 
materia de economía da Xunta de Galicia, configúrase como unha entidade pública instrumental 
do sector público autonómico regulada na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, así como no 
Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se 
aproban os seus estatutos.

A figura da Axencia supón para a administración autonómica unha fórmula que integra 
flexibilidade de xestión, autonomía, promoción da eficiencia e responsabilidade por resultados.

A Axencia Galega da Industria Forestal ten como finalidade actuar como un instrumento 
de xestión eficiente no exercicio de funcións relacionadas co impulso da actividade económica 
asociada ao sector forestal, coa mellora da competitividade e da innovación das empresas do 
sector e coa coordinación dos centros de investigación en materia forestal.

A importancia estratéxica do bosque na economía galega xustifica as actuacións levadas 
a cabo pola Axencia , recollidas na Axenda de Impulso da Industria Forestal que contén unha 
folla de ruta para o impulso da bioeconomía utilizando a industria forestal como panca para súa 
implantación noutros sectores, como a construción, o automóbil e/ou téxtil, impulsando a de-
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manda de produtos de madeira en substitución doutros produtos que teñen importante pegada 
de carbono, situándose estas actuacións en en liña coa estratexia europea de impulso dunha 
economía neutra en carbono, xustificándose o esforzo orzamentario da Comunidade Autónoma.

Desde a Axencia Galega da Industria Forestal preténdese impulsar ás industrias que obteñen 
bioprodutos de orixe forestal, elaborando propostas de inclusión desta nova denominación nos 
documentos de instrumentos financeiros, ao considerar que este concepto, de carácter integra-
dor e favorecedor dos procesos de integración vertical da cadea, reflexa de mellor modo unha 
actividade clave no ámbito da bioeconomía circular e que engloba, tanto actividades tradicionais 
como novas, que permiten a utilización integral dun recurso biolóxico como é o forestal e a 
valorización dos residuos para a obtención de biomateriais.

Neste senso cabe destacar o esforzo orzamentario para desenvolver no CIS-Madeira un 
centro piloto que sirva á industria forestal-madeira como soporte para o desenvolvemento de 
novos biomateriais, impulsando procesos produtivos respectuosos co medio ambiente e a ob-
tención de produtos que permite a satisfacción das necesidades actuais sen comprometer os 
recursos dispoñibles a futuro.

Permitindo a Axencia levar a cabo programas de asesoramento para a industria forestal, 
promover e coordinar programas de actividades científicas centradas no ámbito forestal, realizar 
estudos, informes e recomendacións en materia de usos forestais, organizar programas de for-
mación e reciclaxe profesional no ámbito da industria forestal en colaboración con outros entes. 

Ademais, a Axencia leva a cabo a tramitación e outorgamento de subvencións dirixidas a PE-
MES e a entidades sen ánimo de lucro no eido da primeira e segunda transformación da madeira 
e no ámbito da formación e a divulgación, esta última en execución da Estratexia de Formación 
da Industria Forestal. 

Dende Axencia deséñanse estratexias e elabóranse programas para captar fondos estatais 
e internacionais dirixidos á innovación nos diferentes ámbitos de actuación como a construción 
ou os novos biomateriais, 

Baixo a denominación #ElasXeranSector”, promóvense iniciativas activas para visualizar e 
incrementar a presenza do talento feminino no sector, xerando grupos de traballo con com-
promisos certos na súa axenda de reunións e de actuacións a favor da igualdade efectiva, nunha 
industria na que tradicionalmente había unha subrepresentación de traballadoras. Complemen-
tariamente a Axencia foi pioneira na adhesión ás iniciativas #HeForShe, promovida pola ONU, 
e #DóndeEstánEllas promovida polo Parlamento Europeo (sendo a segunda entidade galega en 
adherirse tras o COAG).

Asemade, como é ben sabido, no ámbito da Unión Europea e para os efectos de facer 
fronte aos efectos económicos adversos ocasionados pola pandemia da COVID-19, articúlanse 
os novos instrumentos de recuperación europeos, Next Generation EU. Os novos fondos de 
recuperación e resiliencia suporán unha oportunidade de financiamento dos proxectos aliñados 
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coas estratexias da Unión e precisan dunha execución acompasada entre os proxectos e iniciati-
vas e a seu financiamento, que ten unha duración temporal determinada. 

Pois ben, a Axencia Galega da Industria Forestal deseñou tres liñas de actuación financiadas 
con cargo aos fondos FEDER REACT-EU, que basicamente responden ao seguinte detalle:

 - Promoción da construción con madeira en contornos urbanos, rurais e industriais.

 - Planta piloto de novos materiais derivados da madeira.

 - Fomento da innovación e dixitalización do sector forestal e Impulso do ecodeseño, a 
economía circular e a ecoinnovación.

 

Para o desenvolvemento desta misión o Decreto 81/2017, establece a estrutura da Axencia 
Galega da Industria Forestal que conta con dous órganos de goberno, un órgano encargado da 
xestión ordinaria, e dúas unidades orgánicas denominadas áreas:

 - Xerencia: correspóndenlle as funcións de xestión e administración dos servizos xerais 
que darán soporte administrativo ós distintos órganos da Axencia, facilitando todos os 
procesos administrativos e executando as funcións de carácter administrativo e os pro-
cedementos administrativos competencia da Axencia.

 - Área de Innovación forestal: correspóndelle o impulso e establecemento de mecanis-
mos de colaboración con centros de investigación públicos nas diferentes materias que 
o sector da industria traslade a Administración por consideralos do seu interese

 - Área de Promoción e Calidade Forestal: correspóndelle o fomento das accións de me-
llora na xestión e promoción da calidade nas empresas do sector forestal.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega da Industria Forestal

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

10 10 20 10 100,0 - 0,1

IV Transferencias correntes 2.081 2.081 2.087 7 0,3 8,8 12,4
OPERACIÓNS CORRENTES 2.091 2.091 2.107 17 0,8 8,9 12,5
VII Transferencias de capital 21.420 21.420 14.770 -6.650 -31,0 91,1 87,5
OPERACIÓNS DE CAPITAL 21.420 21.420 14.770 -6.650 -31,0 91,1 87,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 23.510 23.510 16.877 -6.633 -28,2 100,0 100,0

Total 23.510 23.510 16.877 -6.633 -28,2 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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Orzamento de gastos. Axencia Galega da Industria Forestal

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 1.043 1.043 1.064 21 2,0 4,4 6,3

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

374 373 370 -3 -0,8 1,6 2,2

IV Transferencias correntes 673 673 673 0 - 2,9 4,0
OPERACIÓNS CORRENTES 2.091 2.089 2.107 18 0,9 8,9 12,5
VI Investimentos reais 1.986 1.976 619 -1.357 -68,7 8,4 3,7
VII Transferencias de capital 19.434 19.434 14.151 -5.283 -27,2 82,7 83,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 21.420 21.410 14.770 -6.640 -31,0 91,1 87,5
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 23.510 23.499 16.877 -6.622 -28,2 100,0 100,0

Total 23.510 23.499 16.877 -6.622 -28,2 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA
 

Foi creada polo Decreto 202/2012, do 18 de outubro, ao abeiro do disposto no artigo 10 
da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento para 
a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e compe-
tencias que lle atribúe a citada lei. Ten por obxecto a aplicación de todos os tributos propios, 
así como, por delegación do Estado, dos tributos estatais cedidos, como instrumento ao servizo 
dos intereses da Comunidade Autónoma de Galicia para a aplicación efectiva dos recursos ao 
seu cargo.

Entre as funcións da Axencia Tributaria de Galicia están as seguintes:

a) Aplicar e exercer a potestade sancionadora nos tributos propios da Comunidade Autó-
noma de Galicia, así como nos tributos estatais cedidos á comunidade autónoma e nas 
recargas que se establezan sobre estes, de acordo co disposto na normativa aplicable.

b) Aplicar e exercer a potestade sancionadora noutros tributos estatais ou locais recada-
dos en Galicia que puidese asumir por delegación ou encomenda.

c) Recadar os ingresos de dereito público de natureza non tributaria que a normativa atri-
búa á consellería competente en materia de facenda.

d) Revisar en vía administrativa os actos realizados no exercicio das funcións anteriores. 
Exceptúanse as reclamacións económico administrativas, revisar os actos nulos de pleno 
dereito e aqueles outros cuxa revisión se atribúa por lei específica a outros órganos.

e) Coordinarse e colaborar coas demais administracións tributarias, e en particular partici-
par nos órganos de goberno da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou, de ser 
o caso, nos das entidades que se creen en relación coa aplicación dos tributos en Galicia.

f) Calquera outra función que lle sexa atribuída por lei ou por convenio administrativo.
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Orzamento de ingresos. Axencia Tributaria de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

870 870 993 123 14,1 5,5 6,3

IV Transferencias correntes 14.648 14.648 14.773 125 0,9 93,1 93,1
V Ingresos patrimoniais 0 0 0 0 -100,0 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 15.518 15.518 15.766 247 1,6 98,7 99,3
VII Transferencias de capital 210 210 105 -105 -50,0 1,3 0,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL 210 210 105 -105 -50,0 1,3 0,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 15.728 15.728 15.871 142 0,9 100,0 100,0

Total 15.728 15.728 15.871 142 0,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)

Orzamento de gastos. Axencia Tributaria de Galicia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 13.271 13.271 13.540 270 2,0 84,4 85,3

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

2.248 2.248 2.225 -22 -1,0 14,3 14,0

OPERACIÓNS CORRENTES 15.518 15.518 15.766 247 1,6 98,7 99,3
VI Investimentos reais 210 210 105 -105 -50,0 1,3 0,7
OPERACIÓNS DE CAPITAL 210 210 105 -105 -50,0 1,3 0,7
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 15.728 15.728 15.871 142 0,9 100,0 100,0

Total 15.728 15.728 15.871 142 0,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
 

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, na súa Disposición Adicional Cuarta, outorgou auto-
rización ao Consello da Xunta de Galicia para a creación da Axencia Galega de Infraestruturas, 
adscrita á consellería competente en materia de infraestruturas.

En virtude desta autorización, o Decreto 173/2011, do 4 de agosto ( DOG nº 1693), modi-
ficado polo Decreto 66/2021, do 15 de abril ( DOG nº 77 do 26 de abril) procedeu á creación 
da Axencia que asume as competencias atribuídas á Dirección xeral de Infraestruturas e aos ser-
vizos de infraestruturas das xefaturas territoriais, órganos que se suprimen, subrogándose o novo 
ente nos dereitos e obrigas derivados das competencias, dende a súa posta en funcionamento.

Os obxectivos básicos da Axencia Galega de Infraestruturas son impulsar, coordinar e xes-
tionar a política autonómica en materia de estradas: Para tales efectos, correspóndelle á Axencia 
planificar, proxectar, construír, conservar e explotar as estradas que sexan de competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia, así como os servizos que se poidan instalar ou desenvolver 
nas ditas infraestruturas. Ademais, fíxase como obxectivo garantir o uso e defensa do patrimonio 
viario.
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A Axencia poderá, directamente ou a través de sociedades adscritas ou sobre as que teña 
atribuída a súa tutela funcional, planificar, proxectar, construír, conservar e explotar outras in-
fraestruturas, en virtude das encomendas ou encargos que reciba dos órganos ou entidades 
competentes. 

O Real decreto polo que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos en materia de 
estradas é o seguinte:

O Real decreto 3317/1982, do 24 de xullo, modificado polo 2708/1983, do 21 de set-
embro, traspasa funcións e servizos do Estado en materia de estradas relativas á titularidade e 
xestión destas, así como as competencias que a Lei de Estradas de 1974 atribúe ao Ministerio 
de Obras Públicas en relación coas estradas provinciais e municipais. Competencias asumidas e 
asignadas a esta consellería polo Decreto da Xunta de Galicia 156/1982, do 15 de decembro. 

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Infraestruturas

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

3.300 3.300 3.300 0 - 1,3 1,2

IV Transferencias correntes 12.596 12.596 14.145 1.550 12,3 4,9 5,2
OPERACIÓNS CORRENTES 15.896 15.896 17.445 1.550 9,7 6,2 6,4
VII Transferencias de capital 238.842 238.842 253.449 14.607 6,1 93,8 93,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL 238.842 238.842 253.449 14.607 6,1 93,8 93,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 254.738 254.738 270.895 16.156 6,3 100,0 100,0

Total 254.738 254.738 270.895 16.156 6,3 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Infraestruturas

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 13.272 13.272 13.700 428 3,2 5,4 5,1

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

1.031 1.031 1.050 19 1,9 0,4 0,4

III Gastos financeiros 100 100 50 -50 -50,0 - -
IV Transferencias correntes 1.493 1.493 2.645 1.152 77,2 0,6 1,0
OPERACIÓNS CORRENTES 15.896 15.896 17.445 1.550 9,7 6,5 6,4
VI Investimentos reais 225.902 215.902 237.710 21.807 10,1 88,2 87,7
VII Transferencias de capital 12.940 12.940 15.740 2.799 21,6 5,3 5,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 238.842 228.842 253.449 24.607 10,8 93,5 93,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 254.738 244.738 270.895 26.156 10,7 100,0 100,0

Total 254.738 244.738 270.895 26.156 10,7 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
 

 De acordo cos fins que lle atribúe a súa lei de creación (Lei 4/2008, do 23 de maio), ten por 
obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial no sector cultural galego.

As súas competencias esténdense á totalidade das actividades culturais e artísticas desen-
volvidas por creadores individuais e empresas, na procura dunhas industrias culturais dinámicas, 
competitivas e innovadoras e, en particular:

a) Impulsar a creación e o desenvolvemento de empresas que produzan bens e servizos 
culturais.

b) Favorecer os produtos que difundan a lingua, a cultura e as tradicións propias de Galicia 
como elemento singularizador no mercado.

c) Promover a distribución e a comercialización dos produtos culturais dentro e fóra do 
noso país.

d) Contribuír á mellora na preparación e cualificación artística, técnica e empresarial dos 
recursos humanos.

e) Estimular a creación, avivar o talento e a capacitación e incitar ao recoñecemento social 
e económico de artistas e autoras e autores no proceso de produción.

 Os estatutos foron aprobados polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo e modificados polo 
Decreto 53/2021 do 18 de marzo.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega das Industrias Culturais

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

81 81 92 11 14,2 0,4 0,4

IV Transferencias correntes 4.391 4.391 4.733 342 7,8 20,0 21,3
V Ingresos patrimoniais 70 70 58 -11 -16,4 0,3 0,3
OPERACIÓNS CORRENTES 4.541 4.541 4.883 342 7,5 20,7 22,0
VII Transferencias de capital 17.400 17.400 17.303 -97 -0,6 79,3 78,0
OPERACIÓNS DE CAPITAL 17.400 17.400 17.303 -97 -0,6 79,3 78,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 21.941 21.941 22.186 244 1,1 100,0 100,0

Total 21.941 21.941 22.186 244 1,1 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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Orzamento de gastos. Axencia Galega das Industrias Culturais

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 2.742 2.742 2.987 244 8,9 12,5 13,5

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

634 634 634 0 - 2,9 2,9

IV Transferencias correntes 1.165 1.165 1.263 97 8,4 5,3 5,7
OPERACIÓNS CORRENTES 4.541 4.541 4.883 342 7,5 20,7 22,0
VI Investimentos reais 11.600 11.600 4.702 -6.898 -59,5 52,9 21,2
VII Transferencias de capital 5.800 5.800 12.601 6.801 117,3 26,4 56,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 17.400 17.400 17.303 -97 -0,6 79,3 78,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 21.941 21.941 22.186 244 1,1 100,0 100,0

Total 21.941 21.941 22.186 244 1,1 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE 
 

Creada en virtude do Decreto 112/2015, do 31 de xullo, ten como fins xerais e obxectivos 
básicos realizar a xestión da formación no Sistema público de saúde de Galicia, o fomento e a 
coordinación da investigación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, a coordina-
ción e o impulso da actividade innovadora da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de 
Saúde e a avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios.

Asume as competencias e medios persoais e materiais que lle correspondían á Fundación 
Escola Galega de Administración Sanitaria. Asume tamén desde a súa posta en funcionamento 
as competencias e medios persoais e materiais que lle corresponden ao Servizo de Axencia de 
Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e todas as competencias en materia de investigación, inno-
vación e formación.

As liñas de acción para o ano 2022 son:

- Proporcionar soporte á xestión de procesos de transferencia de resultados da investiga-
ción do Sistema Público de Saúde de Galicia.

- Favorecer o desenvolvemento profesional do persoal investigador traballando na regula-
mentación da carreira investigadora. 

- Consolidar unha contorna de investigación atractiva para a retención, captación e desen-
volvemento de persoal investigador altamente cualificado. Facilitar a obtención da acreditación 
“Human Resources Excellence in Research” nos Institutos de Investigación Sanitaria de Galicia.

- Impulsar e consolidar o tecido de estruturas de apoio á investigación. Potenciar a rede de 
biobancos do Servizo Galego de Saúde.
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- Promover o acceso dos pacientes á participación en ensaios clínicos, garantindo a equidade 
no noso sistema e potenciando a realización de ensaios clínicos.

- Participar nos mecanismos de goberno e vinculación con axentes de investigación autonó-
mico e nacionais (CIBER, CNIO, CECBE, INVESTEN, Foro de Investigación Sanitaria IISCIII, etc.). 

- Difundir a toda a sociedade a actividade investigadora desenvolvida no ámbito sanitario e 
accións de difusión que permitan visibilizar a investigación feita en Galicia.

- Impulsar a investigación, a innovación e a avaliación en saúde mediante o acceso á reu-
tilización e cruce dos datos sanitarios garantindo plenamente a confidencialidade e a ética na 
utilización dos datos.

- Participación na elaboración da Estratexia de especialización intelixente de Galicia, RIS4 
GALICIA 2021-2027, nos aspectos relacionadas coa saúde e a análise das capacidades do sistema 
galego de coñecemento en saúde.

- Impulsar un modelo de innovación aberta, baseada no modelo de Cuádrupla Hélice, tra-
ballando xuntos para co-crear o futuro e impulsar cambios estruturais máis aló do alcance do 
que calquera organización ou persoa podería facer só. Continuar, para iso, coa dinamización da 
Plataforma de innovación sanitaria e a rede de Nodos de Innovación.

- Procurar a participación dos usuarios no proceso de innovación favorecendo o desenvol-
vemento de bens e servizos máis acordes ás súas necesidades.

- Xestionar e coordinar o proxecto de CPI INNOVATRIAL no marco do Convenio entre 
o Servizo Galego de Saúde e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI).

- Xestionar e coordinar o proxecto de CPI SAÚDE 4.0 MICROBIOLOXÍA (INNOVA 
MICROLAB) en nome do Servizo Galego de Saúde. Desenvolver plataformas tecnolóxicas que 
permitan obter de maneira rápida e totalmente automatizada diagnósticos microbiolóxicos fia-
bles de calquera patoloxía a partir de calquera mostra clínica biolóxica así como identificar cam-
bios no microbioma humano asociados a determinadas enfermidades que permitan poñer en 
valor a actividade dos Biobancos.

- Coordinación e execución dos proxecto europeos TITTAN COVID-19 e REGIONS4PER-
MED e promover e colaborar na participación do Servizo Galego de Saúde en novos proxectos.

- Promover a internacionalización e fomento da cultura innovadora a través da participación 
en novos proxectos europeos de innovación.

- Impulsar a participación do sistema de saúde público de Galicia na rede EUROPEAN IN-
NOVATION PARTNERSHIP on Active and Healthy Ageing (EIPonAHA).
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- Impulsar a participación do sistema de saúde público de Galicia na Rede Europea de Living 
Labs (ENoLL).

- Promover a participación do Sistema de Saúde Público de Galicia no consorcio europeo 
EIT Health - European Institute of Innovation and Technology.

- Convocar unha nova edición do premio á mellor innovación do Sistema Galego de Saúde.

- Coordinar o programa de Living Lab do C. Hospitalario Universitario de Ourense e da 
Rede de Living Labs de Saúde de Galicia (LABSAÚDE).

- Analizar as necesidades formativas dos profesionais do sistema público de saúde de Galicia 
e executar o plan AFEDAP (Acordo de Formación de Emprego do Persoal das Administracións 
Públicas) e o plan PEF (Plan estratéxico de formación).

- Desenvolver un novo marco normativo de ordenación da formación sanitaria especializada.

- Incorporación de novas tecnoloxías de realidade virtual e realidade aumentada para a for-
mación e adestramento dos profesionais.

- Execución das actividades formativas, sesións informativas e foros de consulta incluídos na 
Escola Galega de Saúde para Cidadáns.

- Facilitar sinerxías e colaboracións con outras institucións ou organismos líderes na xestión 
de proxectos de innovación formativa sumando puntos de vista complementarios e aliados es-
tratéxicos para o sector saúde.

- Desenvolver os informes de avaliación que soliciten a Comisión Asesora para a incorpora-
ción de técnicas, tecnoloxías e procedementos; a Consellería de Sanidade e o Sergas.

- Participar na Rede Española de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias (RedETS) e desenvol-
ver as actividades asignadas no plan anual de dita rede, entre elas as que se refiran á elaboración 
de informes de avaliación do impacto no control da pandemia COVID-19.

- Participar nas organizacións internacionais de avaliación de tecnoloxías e de guías de prác-
tica clínica: INAHTA, HTAi, GIN (Guidelines International Network) e EuroSCAN.

- Analizar a difusión e os patróns de utilización das tecnoloxías médicas de maior impacto, 
en termos de saúde ou económicos, no sistema sanitario, principalmente en relación coa súa 
accesibilidade, demanda potencial e utilización apropiada.

- Elaborar e difundir guías de práctica clínica e recomendacións baseadas na evidencia, en 
diferentes ámbitos de actuación: prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación.
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- Detectar as tecnoloxías sanitarias, novas ou en uso, susceptibles de avaliación, pola súa 
repercusión.

- Deseñar estudos específicos de investigación en avaliación de tecnoloxías.

- Promover a investigación especificamente dirixida a obter a información necesaria para a 
avaliación de tecnoloxías fomentando a colaboración entre as universidades, os centros, unidades 
de investigación, as empresas e outras institucións.

- Levar a cabo unha formación práctica en materias de posgrao relacionadas coa documen-
tación e a avaliación e tecnoloxías sanitarias. 

- Analizar e revisar a información científica relacionada coa avaliación das tecnoloxías sanita-
rias e a súa difusión entre os profesionais e os servizos sanitarios.

- Asesorar na creación e desenvolvemento de programas de avaliación de tecnoloxías sani-
tarias, nos diferentes niveis de decisión.

- Asesorar no desenvolvemento de sistemas de información dirixidos a obter os datos ne-
cesarios para a avaliación de tecnoloxías.

 

Orzamento de ingresos. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

IV Transferencias correntes 2.893 2.893 3.220 327 11,3 82,5 86,2
OPERACIÓNS CORRENTES 2.893 2.893 3.220 327 11,3 82,5 86,2
VII Transferencias de capital 615 615 515 -100 -16,2 17,5 13,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 615 615 515 -100 -16,2 17,5 13,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 3.508 3.508 3.735 227 6,5 100,0 100,0

Total 3.508 3.508 3.735 227 6,5 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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Orzamento de gastos. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 1.939 1.939 2.266 327 16,9 55,3 60,7

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

946 946 946 0 - 27,0 25,3

IV Transferencias correntes 8 8 8 0 - 0,2 0,2
OPERACIÓNS CORRENTES 2.893 2.893 3.220 327 11,3 82,5 86,2
VI Investimentos reais 615 615 515 -100 -16,2 17,5 13,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 615 615 515 -100 -16,2 17,5 13,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 3.508 3.508 3.735 227 6,5 100,0 100,0

Total 3.508 3.508 3.735 227 6,5 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS 
 

De acordo co Decreto 142/2015, do 17 de setembro a Axencia Galega de Sangue, Órga-
nos e Tecidos, desenvolverá as súas liñas de actuación dirixidas á consecución dos obxectivos 
fundacionais. 

Continuarase coa promoción da doazón de sangue, órganos e tecidos poñendo en marcha 
distintas iniciativas que faciliten o acto solidario da doazón, traballando na sensibilización e con-
cienciación desde a infancia. Convocaranse:

- IV Edición do concurso de carteis para escolares relacionados coa doazón e o transplante.

- VIII Edición do concurso de curtametraxes relacionados coa doazón e os transplantes de 
órganos e tecidos.

- VII Concurso universitario de curtametraxes relacionado coa doazón e o transplante de 
medula ósea.

Apostarase pola mellora das infraestruturas dedicadas a doazón, coa adquisición dunha nova 
unidade móbil (UM) que se sumará ás 12 UM coas que se conta na actualidade, o que permitirá 
a cada doador realizar a súa doazón nas máximas condicións de seguridade e confort. 

No que atinxe ao Programa galego de doazón e transplante de órganos, durante o ano 
2020 realizáronse un total de 354 transplantes (176 de ril, 115 de fígado, 41 de pulmón, 20 de 
corazón e 2 de páncreas) acadando os mellores resultados desde o seu inicio.

Os obxectivos funcionais concretos a seguir para o ano 2022 son:
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- Garantir o abastecemento de sangue e dos seus derivados aos provedores de servizos 
sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo os estándares de calidade vixentes no 
mercado e na lexislación de aplicación.

- Coordinar a doazón e transplantes de órganos e o procesamento, almacenamento, distri-
bución e implante de células e tecidos, velando polo cumprimento dos estándares de calidade 
vixentes no mercado e na lexislación de aplicación.

- Asumir a organización e garantir a dispoñibilidade de mostras de máxima calidade de cé-
lulas e tecidos.

- Coordinar as actuacións de Galicia nos ámbitos da doazón, transfusión e transplante de 
órganos e tecidos, coas comunidades autónomas do estado español, co Goberno de España e 
cos organismos internacionais.

De conformidade co establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia, a realización de activida-
des de carácter material, técnico ou de servizos da competencia dos órganos da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou das entidades de dereito público dependentes 
dela, poderá ser encomendada intrasubxectivamente a outros órganos da mesma administración 
ou entidade que o encomendante, por razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios 
idóneos para o seu desempeño. Deste xeito a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos 
desenvolve para o Servizo Galego de Saúde os seguintes servizos:

- Servizos Hemoterápicos.

Denomínanse servizos hemoterápicos a subministración dos diferentes compoñentes san-
guíneos aos hospitais. Esta denominación como servizo débese a que o sangue non se fabrica 
nin sofre alteracións na súa composición. Os elementos subministrados (hemacias, plaquetas e 
plasma) obtéñense por procesos de separación e realízanse sobre eles as probas de detección 
precisas para ser transfundidos.

- Servizo de probas analíticas.

Dentro deste servizo inclúense determinacións analíticas das áreas de inmunohematoloxía, 
seroloxía e bioloxía molecular de enfermidades transmisibles e estudos de histocompatibilidade, 
que sexan solicitados desde o ámbito hospitalario.

- Servizos de Criopreservación.

Dentro deste servizo atópanse os concentrados de hemacias e plaquetas criopreservadas e 
os proxenitores hematopoéticos.

- Servizo de medicamentos derivados do plasma.
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A subministración aos hospitais da rede pública do Sergas, dos medicamentos procedentes 
do fraccionamento industrial de plasma excedentario. Así obtéñense albumina, Factor VIII huma-
no, Inmunoglobulina humana inespecífica e Alpha 1 Antitripsina, medicamentos todos eles de uso 
habitual nos hospitais. 

- Proxecto BLOOD.

Este proxecto global xurde da necesidade de coordinar e homoxeneizar de forma inte-
grada, os sistemas de información que dan soporte ao traballo que se está a desenvolver entre 
os servizos de transfusión dos centros hospitalarios e a Axencia Galega de Sangue, Órganos e 
Tecidos. Este proxecto abrangue distintos obxectivos e supón o deseño, desenvolvemento e im-
plantación, dun sistema que garante a xestión segura e de calidade dos compoñentes sanguíneos. 

-Programa galego de plasma hiperinmune de paciente convalecente da COVID-19.

Atendendo a os especias requirimentos terapéuticos desenvolvidos polos doentes no con-
texto da pandemia do COVID-19 e dado que non existe ata o momento un tratamento efectivo 
para esta enfermidade, a axencia está a desenvolver un programa específico para a obtención de 
plasma hiperinmune como unha potencial alternativa terapéutica esperanzadora.

-Certificacións de Calidade.

Renovar e manter na organización a certificación de calidade segundo a norma ISO 
9001/2015.

Renovación da certificación, pola Fundación CAT (Comité de Acreditación en Transfusión), 
organismo de certificación de calidade en transfusión, terapia celular e tisular, de conforme aos 
estándares en transfusión sanguínea nas áreas: Análise, Aférese, Doazón, Autodoazón, Almace-
namento – Distribución e Procesamento de compoñentes.

Mantemento da acreditación da Europen Federation for Inmunogenetics (EFI) na Unidade 
de Bioloxía Molecular e Histocompatibilidade para a tipificación de HLA.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

25.297 25.297 25.786 489 1,9 92,3 100,0

IV Transferencias correntes 2.104 2.104 0 -2.104 -100,0 7,7 -
V Ingresos patrimoniais 1 1 0 -1 -100,0 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 27.403 27.403 25.786 -1.617 -5,9 100,0 100,0
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 27.403 27.403 25.786 -1.617 -5,9 100,0 100,0

Total 27.403 27.403 25.786 -1.617 -5,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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Orzamento de gastos. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 11.529 10.744 11.112 368 3,4 42,3 43,1

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

15.394 14.194 14.194 0 - 55,8 55,0

OPERACIÓNS CORRENTES 26.923 24.938 25.306 368 1,5 98,1 98,1
VI Investimentos reais 480 480 480 0 - 1,9 1,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL 480 480 480 0 - 1,9 1,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 27.403 25.418 25.786 368 1,4 100,0 100,0

Total 27.403 25.418 25.786 368 1,4 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS 
 

A Axencia Galega de Servizos Sociais, creada polo Decreto 40/2014, do 20 de marzo, é 
unha entidade pública instrumental pertencente ao tipo de axencias públicas autonómicas, de 
conformidade coa autorización contida no artigo 34.1 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de 
servizos sociais de Galicia, así como da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e fun-
cionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, así mesmo, e de 
conformidade co establecido no artigo 47 e seguintes da dita Lei 16/2010, do 17 de decembro.

Para o cumprimento dos seus fins a Axencia Galega de Servizos Sociais está dotada de per-
sonalidade xurídica propia diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia, patrimonio e tesouraría propios e autonomía de xestión, e facultada para exer-
cer as potestades administrativas necesarias para o cumprimento do seus obxectivos e funcións 
no ámbito dos programas correspondentes ás políticas públicas da Comunidade Autónoma de 
Galicia nas materias propias da súa competencia, así como respecto de todas aquelas actividades 
e funcións que correspondan a ela mesma, agás a potestade expropiadora.

Á Axencia Galega de Servizos Sociais, como axencia pública autonómica encoméndaselle, 
en réxime de descentralización funcional e xestión por obxectivos, a xestión de servizos públicos 
en materia de servizos sociais, de acordo co previsto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, e no 
decreto polo que se aproban os seus estatutos.

A Axencia exercerá as seguintes funcións:

a) Acadar un aproveitamento óptimo e a racionalización no emprego dos recursos dedi-
cados aos servizos sociais, asegurando o maior nivel de eficacia e eficiencia na xestión e

prestación deles.

b) Velar pola plena efectividade do principio de responsabilidade pública na prestación dos

servizos sociais.
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c) Xestionar equipos, prestacións económicas, programas e servizos sociais de competen-
cia autonómica.

d) Coordinar o exercicio das actuacións públicas e privadas en materia de servizos sociais,

promovendo o establecemento de convenios, concertos ou calquera outra fórmula de

coordinación ou cooperación que permita unha utilización óptima e racional.

Segundo o apartado 3 da disposición adicional primeira do Decreto 40/2014, do 20 de 
marzo, a Axencia Galega de Servizos Sociais asumiu, dende a súa posta en funcionamento, as 
competencias atribuídas en materia de xestión de escolas infantís á Dirección Xeral de Familia, 
Infancia e Dinamización Demográfica (antiga Dirección Xeral de Familia e Inclusión), subrogán-
dose en todas as relacións xurídicas, bens, dereitos e obrigas derivados do exercicio das ditas 
competencias; sendo na actualidade a única competencia que desenvolve. 

 

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Servizos Sociais

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

1.030 1.030 900 -130 -12,6 7,0 6,4

IV Transferencias correntes 13.417 13.417 12.832 -585 -4,4 91,6 91,4
OPERACIÓNS CORRENTES 14.447 14.447 13.732 -715 -5,0 98,6 97,9
VII Transferencias de capital 200 200 300 100 50,0 1,4 2,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL 200 200 300 100 50,0 1,4 2,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 14.647 14.647 14.032 -615 -4,2 100,0 100,0

Total 14.647 14.647 14.032 -615 -4,2 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Servizos Sociais

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 12.051 11.404 11.632 228 2,0 82,0 82,9

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

2.397 2.347 2.100 -247 -10,5 16,9 15,0

OPERACIÓNS CORRENTES 14.447 13.750 13.732 -18 -0,1 98,8 97,9
VI Investimentos reais 200 160 300 140 87,5 1,2 2,1
OPERACIÓNS DE CAPITAL 200 160 300 140 87,5 1,2 2,1
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 14.647 13.910 14.032 122 0,9 100,0 100,0

Total 14.647 13.910 14.032 122 0,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
 

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural foi creada pola disposición adicional sexta da 
Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, 
configurándose como un instrumento para o fomento e coordinación do desenvolvemento no 
territorio rural galego para mellorar as condicións de vida e evitar o despoboamento dese te-
rritorio. Ademais, de acordo coa modificación introducida pola disposición derradeira terceira 
da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, a Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural posibilitará a creación e ampliación de explotacións agrarias e gandeiras 
mediante a xestión do Banco de Terras de Galicia e será o órgano competente en materia de 
desenvolvemento comarcal, que exercerá como instrumento básico de actuación da Xunta de 
Galicia para o deseño, a aplicación, a coordinación e o seguimento do Plan de desenvolvemento 
comarcal. Máis recentemente, a Lei 11/ 2021 , do 14 de maio, de recuperación da terra agraria 
de Galicia, prevé para a axencia novas funcións e dótaa de novos órganos para atendelas axei-
tadamente. 

As funcións da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de acordo coa disposición adi-
cional sexta da Lei 5/2000, modificadas e ampliadas na alínea Un do artigo segundo da Lei 
12/2008 quedaron do seguinte xeito:

 - Elaborar estratexias e plans integrados de valorización do medio rural, que coordinen 
actuacións de diversa natureza e conten coa participación dos axentes socioeconómicos 
públicos e privados.

 - Difundir e realizar o seguimento das políticas de desenvolvemento rural aplicables en 
cada momento.

 - Impulsar a formulación e aplicación a nivel comarcal de estratexias de desenvolvemento 
rural integrado, en especial mediante a dinamización e coordinación dos grupos de des-
envolvemento rural encargados da súa execución.

 - Articular proxectos de desenvolvemento rural con carácter piloto e innovador, dirixidos 
ao reforzamento da base produtiva das áreas rurais, á valorización dos seus recursos e 
á mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

 - Promover e favorecer a cooperación entre os axentes públicos e privados cuxas actua-
cións incidan directa ou indirectamente no desenvolvemento das zonas rurais.

 - Contribuír ao reforzamento do tecido social e á mellora da capacidade organizativa das 
áreas rurais.

 - Xestionar as medidas e actuacións que se lle encomenden no marco da programación 
2014-2020 dos fondos agrarios de desenvolvemento rural.

 - Aplicar outras medidas e actuacións que teñan por obxecto, en particular, a dinamiza-
ción do tecido produtivo e a fixación de poboación nas áreas rurais, realizando as ac-
tuacións precisas para promover a igualdade efectiva de mulleres e homes, en aplicación 
do artigo 30 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, dos 
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artigos 31.3º e 38.3º da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulle-
res de Galicia, e do artigo 30 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade 
efectiva de mulleres e homes.

 - A dinamización comarcal, a través dos centros de desenvolvemento comarcal depen-
dentes da Xunta de Galicia.

 

Finalmente, despois da reorganización dos instrumentos de xestión do desenvolvemento 
rural prevista na Lei 15/2010, ademais das funcións sinaladas na Lei 12/2008, a Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural realizará tamén as seguintes, que lle atribúe a alínea Dous da disposición 
derradeira terceira da Lei 15/2010: 

 - Xestionar as medidas e actuacións que se lle encomenden no marco da programación 
dos fondos agrarios de desenvolvemento rural.

 - Xestionar e aplicar as medidas contidas nos programas de desenvolvemento rural sus-
tentable (PDRS), no marco da aplicación da Lei estatal 45/2007, do 13 de decembro, 
para o desenvolvemento sustentable do medio rural, ou da norma que a substitúa, sen 
prexuízo das competencias que nesta materia teñan outros órganos da Administración 
autonómica.

 - A xestión dos bens e dos dereitos incorporados ao Banco de Terras de Galicia.

 - A realización da función do servizo de transmisión mediante arrendamento respecto 
dos predios rústicos procedentes de explotacións nas que cesase anticipadamente a 
persoa titular, sen seren cedidas a terceiras persoas.

En relación ás funcións referentes ao Banco de Terras de Galicia, a disposición transitoria 
segunda da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, tamén lle atribúe á Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural o exercicio das funcións xestoras do Banco de Terras de 
Galicia. Esas funcións están pormenorizadas no artigo 9 da citada Lei 6/2011. 

A Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia establece como 
competencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural:

 - Deseñar e implementar estratexias e plans integrados para o desenvolvemento e a 
xestión do territorio rural que coordinen actuacións de diversa natureza e conten coa 
participación dos axentes socioeconómicos públicos e privados, así como a promoción 
e xestión dos devanditos plans e programas de desenvolvemento.

 - Supervisar, coordinar e difundir as políticas e estratexias de desenvolvemento rural, 
en especial as orientadas á recuperación das terras forestais e da superficie agraria útil 
como base da bioeconomía.

 - Deseñar, programar e executar as medidas de recuperación e, en xeral, da xestión da 
terra agroforestal de Galicia a través dos instrumentos previstos nesta lei para tal fin.
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 - Tramitar os procedementos de investigación da propiedade de inmobles de natureza 
rústica dos que non se teña certeza sobre a súa titularidade, así como a revisión xeomé-
trica e topográfica deses predios no caso de existiren dúbidas sobre a súa configuración 
e estado.

 - Articular proxectos de desenvolvemento rural con carácter piloto e innovador, destina-
dos a reforzar a base produtiva das áreas rurais, valorizar os seus recursos e mellorar a 
calidade de vida dos seus habitantes.

 - Articular proxectos de xestión de terras agroforestais e de desenvolvemento rural di-
rixidos directa ou indirectamente a favorecer a prevención e a loita contra os incendios 
no territorio rural e fronte a pragas e enfermidades.

 - Promover e fomentar a cooperación entre axentes públicos e privados cuxas actuacións 
incidan directa ou indirectamente no desenvolvemento das zonas rurais.

 - Impulsar a formulación e a aplicación a nivel comarcal de estratexias de desenvolvemen-
to rural integrado, especialmente a través da dinamización e coordinación dos grupos de 
desenvolvemento rural responsables da súa execución.

 - Promover o desenvolvemento dos catálogos, mapas e demais soportes documentais 
previstos na lei.

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

IV Transferencias correntes 4.039 4.039 4.094 55 1,4 9,9 8,7
V Ingresos patrimoniais 62 62 70 8 12,9 0,2 0,1
OPERACIÓNS CORRENTES 4.101 4.101 4.164 63 1,5 10,1 8,8
VII Transferencias de capital 36.494 36.494 43.039 6.546 17,9 89,9 91,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL 36.494 36.494 43.039 6.546 17,9 89,9 91,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 40.595 40.595 47.203 6.609 16,3 100,0 100,0

Total 40.595 40.595 47.203 6.609 16,3 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 3.399 3.399 3.467 68 2,0 9,0 7,3

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

702 697 697 0 - 1,9 1,5

OPERACIÓNS CORRENTES 4.101 4.096 4.164 68 1,7 10,9 8,8
VI Investimentos reais 5.643 4.343 9.220 4.877 112,3 11,6 19,5
VII Transferencias de capital 30.851 29.151 33.819 4.668 16,0 77,5 71,6
OPERACIÓNS DE CAPITAL 36.494 33.494 43.039 9.546 28,5 89,1 91,2
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 40.595 37.590 47.203 9.614 25,6 100,0 100,0

Total 40.595 37.590 47.203 9.614 25,6 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA
 

A Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, 
crea no artigo nº 31 o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal), configurándoo como 
un ente de dereito público dos previstos no artigo 12.1º b) do texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outu-
bro, e adscrito á consellería competente en materia de agricultura. 

A Lei 16/2010 de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 
xeral e do sector público autonómico de Galicia na súa disposición transitoria terceira establece 
que as normas de organización e funcionamento do Ingacal adecuaranse ao disposto nesa lei para 
as axencias públicas autonómicas.

A adecuación do Ingacal á Lei 16/2010, do 17 de decembro, prodúcese coa publicación do 
Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega de Calidade Alimentaria e 
se aproban os seus estatutos. Así mesmo dótase a esta axencia de todos os instrumentos que 
lle permitan cumprir a súa verdadeira finalidade: por unha banda, ser o instrumento básico de 
actuación da Xunta de Galicia en materia de promoción e protección da calidade diferencial 
dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade e, por outra, 
potenciar a calidade da produción alimentaria galega, concentrando as actividades investigadoras 
e de desenvolvemento tecnolóxico no eido alimentario para suplir os déficits que nesta materia 
se produzan na nosa Comunidade Autónoma e establecendo como obxectivo principal da súa 
actividade investigadora responder aos retos científicos e tecnolóxicos aos que se enfrontan os 
sectores agroforestal e agroalimentario, vinculados á mellora da súa competitividade. 

Por iso, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria asume as funcións que desenvolvía o Ser-
vizo de Promoción da Calidade Alimentaria, da Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Indus-
trias Agroalimentarias e pasan a integrarse na mesma os centros de investigación da consellería 
e a Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal cos seus servizos competentes 
en materia de formación e de transferencia tecnolóxica que, ata agora, dependían da Dirección 
Xeral de Ordenación Forestal. 

En virtude do establecido na Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da 
calidade alimentaria galega, correspóndelle á axencia, o desenvolvemento das seguintes funcións 
de calidade alimentaria: 

 - Realizar actuacións de control e certificación dos produtos acollidos ás denominacións 
xeográficas de calidade e en xeral ás distintas figuras de protección da calidade alimen-
taria do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia ás que fai referencia o título III da 
Lei 2/2005, do 18 de febreiro, ou calquera outra de interese xeral para a Comunidade 
Autónoma que se lle encargue.
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 - Executar cantos controis se lle encarguen en relación coa calidade e etiquetaxe dos pro-
dutos alimentarios, así como coas condicións das materias primas e a rastrexabilidade 
da produción alimentaria.

 - Promover e defender a calidade dos produtos amparados polas denominacións e indi-
cativos de calidade.

 - Realizar estudos e preparación da documentación para o recoñecemento de novas de-
nominacións xeográficas e doutras figuras de protección da calidade que se estimen de 
interese xeral para a Comunidade Autónoma.

 - Prestar todo tipo de servizos de asesoramento e xestión aos consellos reguladores das 
denominacións xeográficas de calidade e aos órganos de xestión doutras figuras de pro-
tección da calidade alimentaria.

 - Efectuar, logo da formalización do correspondente acordo, aqueles traballos relaciona-
dos coa certificación de produtos que lle sexan solicitados por un consello regulador ou 
outra entidade titular dunha figura de protección da calidade, como análises fisicoquími-
cas ou organolépticas, inspeccións e verificacións.

 - Actuar como auditor externo dos consellos reguladores e demais entidades xestoras 
de figuras de calidade dos produtos alimentarios aos que se refire o artigo 3 da Lei 
2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, para 
os efectos do control oficial da cadea alimentaria en relación cos programas vinculados 
á calidade diferencial que establece a normativa específica e actuar como órgano de 
control das distintas entidades de certificación de produtos alimentarios que operen na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Desempeñar as funcións relacionadas coa xestión en materia da artesanía alimentaria, 
tales como o control do uso do indicativo da artesanía, xestión do rexistro de artesanía 
alimentaria, comprobación do cumprimento dos requisitos para a obtención da condi-
ción de artesán e empresa artesanal e elaboración das normas técnicas de cada produto 
derivado da artesanía alimentaria, no marco da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de pro-
moción e defensa da calidade alimentaria galega.

 - Realizar os encargos que, no ámbito das súas competencias en materia de calidade ali-
mentaria, lle efectúe a Administración xeral da Comunidade Autónoma.

 

En virtude da mesma normativa tamén lle corresponde á Axencia o desenvolvemento das 
seguintes funcións en materia de investigación:

 - Determinar e canalizar as demandas científico-técnicas e analíticas do sector agrario e 
alimentario de Galicia, tendo en conta as súas necesidades mediante procedementos 
eficaces de participación dos axentes socioeconómicos afectados nas distintas áreas de 
traballo.

 - Impulsar as actividades de I+D+i nos sectores agrario e alimentario de Galicia.
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 - Asesorar á consellería con competencias en materia de medio rural nas funcións de 
coordinación da investigación en materia agraria.

 - Promover e executar os traballos de investigación nas materias agrícolas, gandeiras e 
forestais, tanto respecto das actividades de produción e transformación, como respecto 
do cumprimento das boas prácticas agrarias e outros requirimentos dos procesos pro-
dutivos primarios nas explotacións gandeiras, de mellora xenética e sanidade agrícola, 
gandeira e forestal, as relativas á conservación dos recursos xenéticos, á ecoloxía e silvi-
cultura das especies forestais, á propagación, prevención e defensa contra os incendios 
forestais e ao impacto das actividades do sector agrario sobre o medio. Para o cumpri-
mento desta finalidade poderá solicitar recursos materiais e humanos que poidan ser 
asignados por calquera das Administracións públicas no marco de plans de investigación 
e desenvolvemento tecnolóxico e innovación.

 - Propiciar e facilitar a transferencia e adopción dos resultados obtidos nas investigacións, 
publicando e divulgando os resultados dos ensaios e proxectos de experimentación, así 
como a dirección e elaboración das estatísticas en materia agraria en coordinación co 
Instituto Galego de Estatística.

 - A través dos seus laboratorios realizará as seguintes funcións:

 □ Atender a demanda de análises químicos de alimentos, bebidas, solos, fertilizan-
tes, augas de rega e produtos de alimentación animal.

 □ Investigar a presenza de residuos de produtos fitosanitarios en alimentos, bebi-
das e en alimentación animal.

 □ Diagnosticar enfermidades e a presenza de pragas nos cultivos herbáceos, le-
ñosos e forestais.

 □ Realizar análises no ámbito da sanidade vexetal.

 □ Emitir certificados de exportación de bebidas e tamén realizar informes e reco-
mendacións que teñan que ver coas análises realizadas.

 - Fomentar a introdución de sistemas de rastrexabilidade e, en xeral, desenvolver todo 
tipo de actividades que fagan progresar a tecnoloxía, a calidade e a competitividade do 
sector agroindustrial galego.

 - Establecer fórmulas específicas de recrutamento, formación e actualización do persoal 
investigador, nos ámbitos agrario e alimentario, así como as de intercambio e colabora-
ción con outros centros de investigación rexionais, nacionais e internacionais.

 - Participar en institucións e foros nacionais e internacionais para a consecución dos fins 
da axencia.

 - Promover ou participar directamente nas operacións concretas de desenvolvemento 
nas que se dean as circunstancias de interese territorial ou estratéxico, insuficiente par-
ticipación dos axentes socioeconómicos e a necesidade de estruturar ou reestruturar 
un ámbito produtivo vinculado ao sector alimentario e que lle sexan encomendadas.

 - Pór en valor as distintas actuacións tecnolóxicas e investidoras incluídas nas anteriores 
alíneas ou as que deriven do acervo de coñecementos da axencia, mediante as fórmulas 
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axeitadas de divulgación ou comercialización, así como as de participación e implicación 
dos distintos subsectores nas actuacións propias, sen menoscabo das funcións de divul-
gación e promoción que neste ámbito poida desenvolver a consellería de adscrición.

 - Conservar o patrimonio xenético tradicional de Galicia das especies de produción agro-
forestal.

 - Promover a mellora xenética do material vexetal de produción agroforestal.

 -  Exercer calquera outra función técnica, material ou xurídica, que se lle encomende en 
relación cos seus obxectivos, ou calquera outra que se lle atribúa pola lexislación vixen-
te, así como realizar os encargos que, no ámbito das súas competencias en materia de 
investigación, lle efectúe a Administración xeral da Comunidade Autónoma.

 

Tamén lle corresponden á axencia, o desenvolvemento das seguintes funcións en materia 
de formación:

 - Desenvolver, mediante as fórmulas axeitadas de divulgación, as distintas actuacións tec-
nolóxicas e investigadoras incluídas nos anteriores artigos.

 - Programar a formación agraria, nos seus aspectos de ensinanzas regradas e non regra-
das, tanto das persoas agricultoras, gandeiras e silvicultoras, como das súas asociacións e 
agrupacións, así como daquelas persoas que queiran acceder no futuro á titularidade ou 
xerencia de calquera explotación agraria ou forestal.

 - Coordinar os centros de formación e experimentación agraria.

 - Coordinar e facer o seguimento dos cursos de formación realizados no ámbito agrario.

 - Realizar os encargos que, no ámbito das súas competencias en materia de formación, lle 
efectúe a Administración xeral da Comunidade Autónoma.

 

 

Orzamento de ingresos. Axencia Galega de Calidade Alimentaria

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

821 821 1.042 222 27,0 2,0 2,5

IV Transferencias correntes 16.520 16.520 16.654 134 0,8 40,5 39,7
V Ingresos patrimoniais 1 1 0 -1 -100,0 - -
OPERACIÓNS CORRENTES 17.342 17.342 17.696 354 2,0 42,5 42,2
VII Transferencias de capital 23.471 23.471 24.244 773 3,3 57,5 57,8
OPERACIÓNS DE CAPITAL 23.471 23.471 24.244 773 3,3 57,5 57,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 40.813 40.813 41.940 1.127 2,8 100,0 100,0

Total 40.813 40.813 41.940 1.127 2,8 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Memoria I OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS



237

Orzamento de gastos. Axencia Galega de Calidade Alimentaria

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 13.654 13.654 13.978 324 2,4 33,5 33,3

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

2.619 2.589 2.713 125 4,8 6,3 6,5

III Gastos financeiros 0 0 0 0 -24,1 - -
IV Transferencias correntes 1.069 1.069 1.004 -64 -6,0 2,6 2,4
OPERACIÓNS CORRENTES 17.342 17.312 17.696 384 2,2 42,4 42,2
VI Investimentos reais 16.832 16.832 15.707 -1.125 -6,7 41,3 37,5
VII Transferencias de capital 6.629 6.629 8.526 1.898 28,6 16,3 20,3
OPERACIÓNS DE CAPITAL 23.461 23.461 24.233 773 3,3 57,5 57,8
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 40.802 40.772 41.929 1.157 2,8 100,0 100,0
IX Pasivos financeiros 10 10 11 0 0,5 - -
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 10 10 11 0 0,5 - -

Total 40.813 40.783 41.940 1.157 2,8 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE 
GALICIA
 

A Lei 3/2004 do 7 de xuño (DOG núm. 116, do 17 de xuño de 2004), de creación do Insti-
tuto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR), deu lugar no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia, e ao amparo do seu Estatuto de Autonomía, á creación 
dun ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio de seu e con plena capaci-
dade e autonomía para o cumprimento dos seus fins, que asumiu as competencias atribuídas ao 
Centro de Control do Medio Mariño.

Pola súa banda, o Decreto 41/2005, do 17 de febreiro (DOG núm. 49 do 11 de marzo de 
2005) establece o regulamento do INTECMAR.

De conformidade co disposto no apartado 5º da Disposición Transitoria Terceira da Lei 
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia, o INTECMAR pasará a ter a figura de axencia pública 
autonómica, logo de que as normas de organización e funcionamento e os estatutos do Instituto 
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, se adecúen ao disposto na lei para as 
axencias públicas autonómicas. 

O INTECMAR constitúe o instrumento da Administración da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o exercicio das funcións de control da calidade do medio mariño, da aplicación das 
disposicións legais en materia de control técnico sanitario dos produtos do mar e de asesoría 
técnico científica sobre pesca, marisqueo e acuicultura no ámbito das zonas de produción en 
augas competencia da Comunidade Autónoma Galega.
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En consecuencia, ten como obxectivo xeral e prioritario desenvolver un estrito e intensivo 
sistema de control sobre as características do medio mariño para dar cumprimento formal a 
lexislación vixente en canto a produción de moluscos e outros invertebrados mariños, contribuír 
a desenvolver novas estratexias de explotación e comercialización baseadas en ofertar produtos 
de óptima calidade con absoluta garantía sanitaria, desenvolver estudos de carácter científico-
técnicos destinados a facilitar os coñecementos necesarios para a correcta xestión dos recursos 
mariños e protexer e mellorar a calidade das augas.

Dentro das competencias da Administración autonómica, e sen prexuízo das competencias 
atribuídas a outros organismos, correspóndenlle ao INTECMAR, entre outras, as seguintes po-
testades administrativas:

 - Aplicación da normativa sobre calidade das augas e da produción de moluscos bivalvos 
e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o 
control das condicións oceanográficas, bioxeoquímica mariña e poboacións fitoplantóni-
cas, das biotoxinas mariñas, da contaminación química e da contaminación microbiolóxi-
ca, tanto no referente aos organismos coma ás zonas de produción.

 - A investigación para o coñecemento e control das patoloxías dos organismos mariños 
sometidos á explotación comercial mediante a pesca, o marisqueo e a acuicultura.

 - Decretar a apertura e o peche do exercicio da actividade pesqueira, de marisqueo e 
acuicultura en función do resultado dos controis que se realicen sobre a calidade das 
augas e os produtos, en aplicación da normativa vixente.

 - Aquelas funcións que regulamentariamente se lle atribúan na loita contra a contamina-
ción mariña.

 - Neste senso, no Decreto 135/2016, do 6 de outubro, regúlase a estrutura e organiza-
ción do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comu-
nidade Autónoma de Galicia (Plan Camgal), e no mesmo se establecen as funcións do 
Comité Técnico Asesor, do que forma parte persoal técnico de INTECMAR. Ademais 
dentro das Unidades de Apoio encargadas de proporcionar soporte específico tanto ao 
Centro de Coordinación Operativa (CECOP) como aos diferentes grupos operativos 
figuran a Unidade de Observación Próxima, cuxa dirección técnica recae no Xefe de 
Unidade de Modelado Oceanográfico de INTECMAR e a Unidade de Documentación 
e Apoio Científico do INTECMAR.

 - O cumprimento dos Programas de Control do Medio Mariño que, no ámbito das fun-
cións que establece a lei de creación do INTECMAR, determine a Xunta de Galicia en 
función da lexislación vixente na materia e das súas propias necesidades para a xestión 
do medio mariño.

 - Aquelas funcións que, no ámbito das competencias da comunidade autónoma, poidan 
serlle atribuídas pola Xunta de Galicia en materia de control das características do me-
dio mariño e dos seus recursos sometidos a explotación comercial.
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Orzamento de ingresos. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Ga-
licia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021 2022

III
Taxas, prezos e outros in-
gresos

52 52 71 19 36,9 1,3 1,8

IV Transferencias correntes 2.911 2.911 2.905 -6 -0,2 74,8 75,2
OPERACIÓNS CORRENTES 2.963 2.963 2.976 13 0,4 76,1 77,1
VII Transferencias de capital 931 931 884 -46 -5,0 23,9 22,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL 931 931 884 -46 -5,0 23,9 22,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 3.894 3.894 3.861 -33 -0,9 100,0 100,0

Total 3.894 3.894 3.861 -33 -0,9 100,0 100,0

(Miles de Euros)

 

Orzamento de gastos. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Gali-
cia

Distribución económica
Variación 
2022/2021C

Valor Relativo

Capítulos 2021 2021 
Consolidable 2022 Importe % 2021C 2022

I Gastos de persoal 2.320 2.320 2.367 46 2,0 60,1 61,3

II
Gastos en bens correntes e 
servizos

643 610 610 0 - 15,8 15,8

OPERACIÓNS CORRENTES 2.963 2.930 2.976 46 1,6 75,9 77,1
VI Investimentos reais 931 931 884 -46 -5,0 24,1 22,9
OPERACIÓNS DE CAPITAL 931 931 884 -46 -5,0 24,1 22,9
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 3.894 3.861 3.861 0 - 100,0 100,0

Total 3.894 3.861 3.861 0 - 100,0 100,0

(Miles de Euros)
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