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VIII. CONSORCIOS AUTONÓMICOS
 

A Lei 3/2009, do 23 de xuño, pola que se modifica o artigo 48 do Decreto lexislativo 
1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia, inclúe, dentro do ámbito dos orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma de Galicia, os orzamentos dos consorcios nos que concorran os requisitos determinados 
polo Sistema Europeo de Contas para integrarse no sector da administración pública autonómica 
de Galicia.

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xe-
ral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector 
público autonómico, entre as que se atopan os consorcios.

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode constituír, mediante 
convenio, consorcios con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa com-
petencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen 
ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da Xunta de Galicia, para 
a realización destes.

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades 
instrumentais reguladas na Lei 16/2010, achega maioritariamente os medios necesarios para a súa 
constitución e funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a finan-
cialos maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno estea 
suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra 
entidade instrumental do sector público autonómico.

Os consorcios autonómicos son entidades instrumentais da Administración xeral da Co-
munidade Autónoma dotadas de personalidade xurídica propia, que suxeitan a súa actividade ás 
normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, 
así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

A Resolución de 8 de xullo do ano 2021, da Dirección xeral de Planificación e Orzamentos, 
pola que se establecen os formatos da documentación a remitir polos entes públicos empresa-
riais, sociedades mercantís, fundacións e consorcios do Sector Público Autonómico, ao abeiro da 
Orde do 22 de xuño de 2021, pola que se instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, establece os formatos que deberán 
empregar os consorcios para remitir a súa documentación orzamentaria co obxecto de garantir 
un uso máis eficiente e transparente dos recursos asignados ao sector público empresarial nun 
contexto de austeridade no gasto público.
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Consorcios autonómicos

Explotación Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 3.920 1.983

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 91.770 5.778

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 1.268 33

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 
Galicia

916 58

Consorcio para a xestión e expl. Da rede básica de abast. De 
auga aos concellos de Cervo e Burela

386

Consorcio Casco Vello de Vigo 477 2.956

Consorcio Local dos Peares 69 6

Total 98.806 10.814

(Miles de Euros)
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