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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

I
 

Os orzamentos de 2022 veñen condicionados pola situación, de crise sanitaria a nivel 
mundial motivada pola irrupción do virus SARS-CoV-2, que afortunadamente en Galicia 
xa está a superarse. Porén, as consecuencias derivadas da pandemia da COVID-19 e da 
situación de emerxencia sanitaria declarada en marzo de 2020 deixaron importantes lec-
cións que condicionan o deseño e a prestación dos servicios públicos básicos do futuro. 

Deste xeito, se a actividade sanitaria do ano 2020 veu marcada pola abordaxe da 
situación epidemiolóxica e desenvolvemento de ferramentas de detección e control do 
virus, o ano 2021 supuxo o desenvolvemento loxístico dun dispositivo de vacinación que 
logrou o éxito da inmunización da inmensa maioría da poboación galega.

Así, superada a peor etapa da pandemia, 2022 preséntase como o ano da recupera-
ción económica e da actividade sanitaria ordinaria. Mais, mantendo algunhas peculiaridades 
respecto aos anos previos á pandemia, en especial no que atinxe á vixilancia epidemioló-
xica e ao control de gromos, así como a eventuais novas campañas de vacinación segundo 
o consenso científico recomende novas terceiras doses ou a vacinación das persoas me-
nores de 12 anos.

Por conseguinte, os orzamentos 2022 suporán unha volta á senda de crecemento san 
que viña caracterizando ás finanzas galegas, baseada nun desenvolvemento sostible dos 
servicios públicos, un endebedamento controlado e uns impostos á baixa para impulsar 
a actividade económica e o emprego, garantindo a protección e o benestar das familias 
e das empresas, o que permitirá recuperar, a mediados do ano 2022, o nivel de riqueza 
precovid.

 

Antes de xurdir a pandemia, Galicia levaba unha senda ininterrompida de crecemento 
de seis anos; con todo, no ano 2019 o crecemento moderouse, medrando case un dous 
por cento. España o fixo nun dous por cento e os países da nosa contorna tamén experi-
mentaron esta moderación; en concreto, as economías da área do euro acadaron un 1,4 
por cento. Se ben é certo que dentro da senda da economía mundial xa se prevía unha 
desaceleración progresiva, a chegada da COVID-19 supuxo unha muda total, orixinando 
un abrupto parón da actividade económica e a conseguinte caída do produto interior 
bruto (PIB). Caída que supuxo unha contracción do PIB mundial dun 4,3%, nos países da 
zona euro do 6,5% e do 10,8 % no conxunto da economía nacional.

Na nosa comunidade o comportamento foi mellor que na economía nacional, sendo 
a caída do PIB galego dun 8,9% no 2020, taxa case dous puntos inferior á media nacional. 
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A menor dependencia do turismo, a importancia do sector primario no PIB, a estabilidade 
nas exportacións e un maior control da pandemia a resultas das políticas implementadas e 
seguimento das recomendacións do Comité de Expertos, creado pola Xunta, son algúns 
dos factores que explican a maior resistencia da economía galega fronte a crise.

Se no 2021 se iniciou a recuperación económica, cuxas estimacións últimas segundo 
o IGE sitúan o crecemento do PIB galego no 5,5%, o ano 2022 preséntase como o ano 
da consolidación da recuperación. As previsións económicas aprecian unha importante 
recuperación da economía, pois sitúan a suba do PIB arredor do 6% para a nosa economía. 
Este panorama require que o orzamento, principal instrumento do Goberno galego para o 
desenvolvemento da súa política económica, sexa a canle principal para o retorno á senda 
de crecemento san xa indicada.

Por iso, as prioridades asignativas das contas do ano 2022, comezan pola garantía de 
financiamento dos servicios públicos básicos, acompañando o gasto sanitario na volta á 
normalidade e continuando co programa de investimentos pendentes, garantindo o des-
envolvemento con normalidade do ano académico e avanzando cara á modernización e 
dixitalización no eido educativo, apoiando con decisión unha formación profesional e unha 
educación universitaria de calidade e evolucionando o modelo de servizos e prestacións 
sociais mellorando a capacidade, calidade e seguridade das existentes.

Os orzamentos do 2022 mobilizarán os recursos financeiros precisos para apoiar o 
crecemento sostible da nosa economía e a xeración de emprego estable e de calidade, 
reforzando a aposta por modernizar e impulsar as reformas estruturais que fagan máis 
resistente e competitivo ao noso tecido produtivo, adaptándose aos requirimentos das 
transicións verde e dixital.

Os recursos que sustentarán as políticas de gasto recollidas nas contas do 2022 van 
ter unhas características especiais motivadas pola realidade que conformou a crise sanitaria 
e os instrumentos dos que se dotaron a administracións para enfrontala. 

Nas actuais circunstancias, é previsible unha sólida recuperación da recadación tribu-
taria.

Porén, volta a evidenciarse que o sistema de financiamento autonómico non está 
deseñado para enfrontar perturbacións extraordinarias como a presente, o que deriva no-
vamente nunha importante liquidación negativa, se ben neste caso se habilita unha partida 
extraordinaria para paliar este axuste negativo (uns 367,6 millóns de euros é a estimación 
de liquidación negativa para Galicia), o que non evita unha baixa sistemática de recursos 
neste apartado respecto ao ano 2021 ao pasar dunha liquidación de 376 millóns de euros 
a cero.

A anterior merma vese compensada en parte polo pago da sentencia sobre a reten-
ción indebida dunha mensualidade do IVE, na liquidación de 2017, estimada en 211 millóns 
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de euros máis intereses. Galicia tivo que acudir aos tribunais para reclamar esta contía en 
compensación dos efectos negativos na recadación do IVE dimanantes da implantación 
do sistema de información inmediata impulsada polo Ministerio de Hacienda, tras o fallo 
favorable do Tribunal Supremo no pasado mes de maio que recoñece o dereito de Gali-
cia a ser compensada pola mensualidade do IVE de 2017 –máis os xuros de demora- no 
Consello de Política fiscal e Financeira acordouse indemnizar a todas as CCAA por este 
concepto. Este ingreso extraordinario, colaborará parcialmente a paliar a merma da liqui-
dación do SFA, e a desaparición dos fondos extraordinarios COVID.

Pero sen dúbida o impacto de maior calado nos recursos autonómicos é que a Ad-
ministración xeral do Estado deixa de aportar fondos para enfrontar os efectos residuais 
da pandemia ao non habilitar un fondo COVID para 2022, isto supón unha merma de 685 
millóns de euros sobre o orzamento inicial de 2021. 

No que refire aos fondos finalistas e europeos, ao igual que no 2021, no 2022 o 
importante paquete de apoio financeiro aprobado pola Comisión Europea contribuirá 
a afianzar as políticas de gasto encamiñadas a reformas e modernización dos servicios 
públicos e do tecido económico. Polo miúdo, dos fondos Next Generation EU as contas 
autonómicas recollen 508 millóns de euros da parte que xestionará a comunidade autó-
noma dos recursos vinculados ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (Regulamento 
(UE) 2021/241) e 249 millóns procedentes da Axuda á recuperación para a cohesión e 
os territorios de Europa, REACT-EU, un novo instrumento que segue a lóxica do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e do Fondo Social Europeo (FSE) para 
financiar proxectos de impacto contra os efectos da crise.

No que atinxe ao financiamento procedente do resto dos fondos europeos, estímase 
unha baixa do 9,9 %, debido á finalización dos recursos do período 14-20, e de que aínda 
non se puideron presentar os programas operativos dos fondos estruturais e de investi-
mento 21-27.

 

Como consecuencia da extraordinaria situación, a Comisión Europea, ao igual que 
fixera para 2020 e 2021, confirmou en xuño o mantemento da activación da cláusula xeral 
de salvagarda do Pacto de estabilidade e crecemento. A cláusula, tal como se recolle no 
artigo 5, alínea 1, no artigo 6, alínea 3, no artigo 9, alínea 1, e no artigo 10, alínea 3, do 
Regulamento (CE) nº 1466/97 e no artigo 3, alínea 5, e no artigo 5, alínea 2, do Regula-
mento (CE) nº 1467/97, facilita a coordinación das políticas orzamentarias en tempos de 
grave recesión económica. 

Na súa comunicación inicial de marzo ao Consello, Un ano despois da pandemia CO-
VID-19: resposta en materia de política orzamentaria, a Comisión, tendo en conta o nivel 
da actividade económica na UE ou na zona euro en comparación aos niveis anteriores a 
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crise (finais 2019), considera que se da cumprimento a os requisitos para manter en vigor 
a cláusula xeral de salvagarda para este ano 2022, retrasando a súa desactivación ata 2023. 
A activación da cláusula xeral de salvagarda permite unha desviación temporal respecto 
da traxectoria de axuste cara ao obxectivo orzamentario no mediano prazo, sempre que 
esta non poña en perigo a sustentabilidade orzamentaria a medio prazo. Así, ten posibili-
tado que os Estados membros adoptaran medidas moi importantes en materia de gastos 
e ingresos para minimizar o impacto social da pandemia.

En aplicación desta, o Consello de Ministros do pasado 27 de xullo aprobou a sus-
pensión das regras fiscais para o ano 2022, que se substitúen por unhas taxas de referencia 
ao déficit e á débeda pública, co obxecto de paliar a deterioración que produce esta crise 
sanitaria.

Na nosa comunidade, o 29 de xullo deste ano, aprobouse o Acordo polo que se fixa 
o límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2022, ao cal se refire o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria 
e sustentabilidade financeira, modificado polo artigo 92 da Lei 12/2014, do 22 de decem-
bro, de medidas fiscais e administrativas. Este acordo establece o límite do gasto para o 
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia en 11.571 
millóns de euros. Este límite de gasto modificase á alza pola inclusión de novos fondos do 
MRR asignados nos últimos meses por importe de 73,1 millóns adicionais aos previstos no 
limite de gasto, e á baixa en 16,7 millóns de euros polo impacto das baixadas de tributa-
ción en ITP-AJD e xogo. O que deixa o límite de gasto non financeiro en 11.627 millóns 
de euros, 64 millóns de euros adicionais ao gasto non financeiro contido nos orzamentos 
consolidados de 2021. 

Se desbotamos os fondos COVID, o crecemento do gasto non financeiro acada 
os 749 millóns de euros un 6,9% superior ao do exercicio corrente, mostra palmaria do 
esforzo de consolidacións dos servicios públicos e o impulso económico que se quere 
acelerar no 2022.

En efecto, continuando a senda xa iniciada en 2021, a Xunta de Galicia non reparará 
en medios para mobilizar todos os recursos dispoñibles que acheguen a suficiente masa 
crítica financeira para impulsar as políticas de gasto que permitan consolidar o crecemento 
e modernizar a nosa estrutura económica. 

O punto de partida dunhas finanzas saneadas e rigorosas e unha débeda moderada 
facilitarán esta achega extraordinaria de recursos. Galicia segundo os derradeiros datos de 
débeda do Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) publicados polo Banco de España segue a 
ser a terceira comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España.
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Na liña xa iniciada de achega extraordinaria de recursos, a Xunta está a emprender 
diferentes actuacións de consolidación do crecemento económico, que priorizarán a re-
cuperación da actividade económica e do emprego mobilizando recursos e impulsando 
proxectos públicos e privados baseados na estratexia Next Generation Galicia e o Plan 
Estratéxico de Galicia, que apostan por un crecemento sustentable e cohesionado social e 
territorialmente, pero non só miramos aos demais tamén froito dunha avaliación crítica da 
xestión interna se aposta por afondar na modernización administrativa e revisión de pro-
cedementos que fagan posible executar estes recursos con eficacia e mellorar a prestación 
de servizos á cidadanía.

O apoio aos sectores produtivos estratéxicos resulta prioritario, en especial á indus-
tria, fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado 
e sustentable que xere mais empregos e de máis calidade a través da transición verde e 
dixital.

A outra gran prioridade é a garantía dos medios e o persoal precisos nos eidos sani-
tario, educativo e social para seguir a prestar uns servizos públicos de calidade; e reforzar 
as políticas sociais para garantir que a recuperación chegue a todos os galegos e galegas en 
especial a os colectivos mais vulnerables.

No eido da planificación económica e orzamentaria, no 2022 verán a luz o Plan 
Estratéxico de Galicia 2021-2030 e a programación do novo período 2021-2027 dos 
fondos estruturais e de investimento europeos. O Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 
fundamentará a estratexia de crecemento a medio prazo de Galicia arredor de catro eixes 
de actuación: a dinamización demográfica e o benestar, a transición ecolóxica, a competi-
tividade e a cohesión social e territorial.

En materia de fondos europeos, no 2022 intensificarase a execución do eixe REACT-
EU, iniciado en 2021, así como os novos fondos MRR, para impulsar a recuperación e 
crecemento económico e reforzar e modernizar os servizos públicos, en especial as ca-
pacidades do sistema sanitario no contexto da crise asociada á pandemia COVID-19, a 
educación e a política social.

Así mesmo, no marco do Plan Xeral de Mellora da Calidade dos Servizos do Sector 
Público Autonómico de Galicia, aprobado no 2021, impulsarase a transparencia e a axi-
lización dos procedementos administrativos, a través de melloras tecnolóxicas nos eidos 
da participación cidadá na elaboración de normas e plans, de atención á cidadanía e no 
marco da contratación pública 

Como en exercicios anteriores, os orzamentos recollerán unha visión transversal das 
políticas de gasto con perspectiva de xénero, de infancia e en termos de obxectivos ODS.
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Xa por último, débese salientar que no próximo ano segue a celebrarse o Xacobeo 
iniciado en 2021. Así, os beneficios do xubileo prorrogaranse durante 2022 debido as cir-
cunstancias especiais da pandemia do COVID-19 que se estenderon a boa parte de 2021, 
tras unha demanda que respostaba ao sentir de todo o pobo galego e apoiada dende a 
Xunta. 

Declarado acontecemento de «excepcional interese público» na Lei 6/2018, de orza-
mentos xerais do Estado para o ano 2018, na súa disposición adicional octoxésima sétima, 
o Xacobeo constitúe un acontecemento de singular importancia para a nosa comunidade, 
tanto dende o punto de vista económico como social. O seu impulso durante o 2022 ten-
ta consolidar a Galicia como un destino turístico sostible, atractivo e seguro a nivel mundial.
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II
 

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, quince disposicións adicionais, 
dúas disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos 
orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo 
a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e 
gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da 
Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades 
públicas instrumentais de asesoramento e consulta –que, para os efectos orzamentarios, 
teñen a consideración de organismos autónomos–, os das axencias públicas autonómicas, 
os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades 
mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de 
Galicia tendo en conta a tipoloxía das entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funciona-
mento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos 
total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións regu-
ladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comuni-
dade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos 
orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións 
de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e 
as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vin-
culación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza 
de créditos ampliables, entre os que se inclúen os créditos que financien a gratuidade na 
educación infantil de 0 a 3 anos para o segundo fillo ou filla e sucesivos, e as limitacións 
aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, establece 
a evolución da masa salarial en función do que regule a normativa básica do Estado na 
materia, recollendo as previsións que figuran no Proxecto de lei de orzamentos xerais do 
Estado.

Así mesmo, recolle que para o ano 2022 só se poderá proceder, no sector público, 
á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e aos requisitos establecidos na 
normativa básica estatal. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral 
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temporal, de persoal funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xes-
tión ou aos encargos a medio propio.

O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establece que as retribu-
cións dos altos cargos e outro persoal directivo, así como as das persoas titulares das 
delegacións da Xunta de Galicia no exterior, do persoal funcionario, do persoal laboral, do 
persoal ao servizo das institucións sanitarias e do persoal dos corpos de funcionarios ao 
servizo da Administración de xustiza experimentarán un incremento do 2 por cento en 
relación coas vixentes o 31 de decembro do 2021. Tal e como se establece na disposición 
adicional oitava, estes incrementos serán aplicables no momento en que se habilite pola 
normativa da Administración xeral do Estado.

O capítulo III, dedicado a «Outras disposicións en materia de réxime de persoal acti-
vo», recolle que para o ano 2022 as relacións de postos de traballo deberán modificarse 
para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal, sen que 
se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e mais que no 
anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen 
créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para 
conceptos retributivos.

O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación das 
retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instru-
mentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado 
interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profe-
soras de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás «Universidades», fixa o límite máximo dos custos de per-
soal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a 
obriga de comunicación mensual da provisión de persoal laboral temporal para cubrir ne-
cesidades docentes urxentes e inaprazables. Así mesmo, establécese que as universidades 
poderán aplicar a taxa de reposición prevista na normativa básica estatal, con respecto ás 
dispoñibilidades orzamentarias dotadas no capítulo I.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítu-
los, relativos ás operacións de crédito e ao afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese que para o ano 2022 a posición neta de-
bedora da Comunidade Autónoma poderá incrementarse na contía máxima do 0,6 por 
cento do PIB rexional. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de te-
souraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades 
instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumen-
tais do sector público, a única excepción refírese ao Instituto Galego da Vivenda e Solo 
(IGVS), recollendo a posibilidade, para os préstamos directos, de que se poidan formalizar 
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entre as entidades financeiras e os adxudicatarios ou as adxudicatarias que, estando en 
réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao IGVS e 
para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou 
cesión de remate delas a prol do IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro 
aos proxectos empresariais, mantense para o 2022 a contía máxima dos avais que pode 
conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de cincocentos mi-
llóns de euros. Así mesmo, incorpórase a autorización relativa a concesión de avais para 
a articulación dos instrumentos financeiros incluídos no Programa de Desenvolvemento 
Rural de Galicia 2014 – 2022, cofinanciados polo Fondo Agrícola de Desenvolvemento 
Rural (FEADER).

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á inter-
vención limitada, á fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Au-
tónoma, á fiscalización dos nomeamentos ou dos contratos de substitución do persoal, á 
identificación dos proxectos de investimento, á autorización do Consello da Xunta para 
a tramitación de determinados expedientes de gasto, á regulación das transferencias de 
financiamento, ás subvencións nominativas, á concesión directa de axudas e subvencións, 
á simplificación da acreditación do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade 
Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Co-
munidade Autónoma para determinados supostos, ao pagamento mensual de axudas e 
subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, ao 
informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda e Administración Pública, que, 
sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cum-
primento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo 
aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e mais aos expedientes de dotación 
artística e ao módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de 
centros concertados. Neste establécese a posibilidade da aceptación por parte da Admi-
nistración autonómica de pagamentos á conta para as retribucións do persoal docente do 
colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se 
asinen as táboas salariais para o ano 2022.

Por último, incorpórase un novo artigo para a xestión dos fondos do Mecanismo de 
Recuperación e Resiliencia.

O título V, dedicado ás «Corporacións locais», estrutúrase en dous capítulos.

O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, 
detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e sub-
vencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma 
a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha 
porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para re-
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coller a mesma contía que se establece no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller 
o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración xeral 
desde aquel ano ata o 2021. Establécese o sistema de distribución entre a Federación 
Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os concellos para o fondo base, de maneira 
que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no ano 
2011. Non obstante, no ano 2022, as entregas á conta do fondo adicional increméntanse 
notablemente respecto do establecido no orzamento do ano 2021, como consecuencia 
do incremento dos capítulos I, II e III dos ingresos da Administración xeral no orzamento 
do ano 2022 verbo do inicial do ano pasado. O fondo adicional repartirase no ano 2022 
conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da 
Comisión Galega de Cooperación Local. Entre os criterios aprobados para a repartición 
destacan os concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal, os concellos 
de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento 
dos centros de saúde da súa titularidade, as prazas en conservatorios municipais de grao 
medio, os concellos resultantes dun proceso de fusión en cumprimento do sinalado na Lei 
5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, os concellos que 
teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal, 
os concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de 
xestión da biomasa para a prevención de incendios e os concellos que realicen gastos na 
renovación do parque municipal de motobombas contra incendios e en camións de re-
collida de lixo para os que se graduará atendendo á eficiencia e sostibilidade dos mesmos.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de 
débedas dos concellos contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no 
Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao exercicio 2021, incorporándose este 
ano como novidade, co obxecto de facilitar e dar maior seguridade xurídica, a posibilidade 
de aplicar este procedemento nos supostos de achegas dos concellos que teñan a con-
dición de vencidas, líquidas e exixibles, ao abeiro da norma con rango de lei que regule 
estas achegas no marco de relacións de colaboración ou cofinanciamento de servizos e 
establezan esta compensación remitíndose ao procedemento de compensación regulado 
neste capítulo.

No título VI, relativo ás «Normas tributarias», inclúese un único precepto para esta-
blecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido desta Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transi-
torias e derradeiras referidas, nas cales se recollen uns preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento; o orzamento 
inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio; 
a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación; a obriga de 
adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias efectivamente 
aprobadas nesta lei; as normas para a remisión de información económico-financeira e o 
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control desta, coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entida-
des dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as 
normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
á normativa vixente, en relación coas axencias e cos consorcios adscritos á Comunidade 
Autónoma que deben auditar as súas contas anuais; as porcentaxes de gastos xerais de 
estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra; a venda de solo empresarial por parte 
do Instituto Galego da Vivenda e Solo; as prestacións extraordinarias para as persoas be-
neficiarias de pensións e subsidios non contributivos, e no relativo aos gastos de persoal, 
a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, as 
medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, e no caso dos 
centros concertados, de se aprobar algunha variación nas contías dos módulos estatais 
de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación 
porcentual aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2021 na Comunidade Autónoma 
de Galicia.

Regúlase ademais o dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos 
euros, a razón de cen euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias 
que teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano no 
2021. Adicionalmente, para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil 
euros a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra 
tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para 
os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos. A contía das axudas para as familias 
con estas rendas será de seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se 
o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro; de mil douscentos euros por ano, a 
razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo, e de 
dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a 
filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos. Para as familias que residan no rural 
e para as que teñan o terceiro fillo ou a terceira filla e sucesivos, a axuda incrementarase 
nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

A última das disposicións adicionais establece un mecanismo para axilizar a xestión 
orzamentaria habilitando á Consellería de Facenda e Administración Pública a efectuar 
determinadas modificacións orzamentarias.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais 
e a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se 
prevían na Lei de orzamentos do ano 2021.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a 
entrada en vigor da lei.
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