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V. TÍTULO IV. XESTIÓN ORZAMENTARIA
Artigo 42. Intervención limitada
A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,
queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de
subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma
A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, comprobándose o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o
gasto.

Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal
A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por
razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en
nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa
vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado
e abondo.

Artigo 45. Proxectos de gasto
Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá agregar as partidas de
gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos
de lles asignar obxectivos orzamentarios.
Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de
novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código
pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente
segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
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Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes
Un. Requirirá unha autorización previa por parte do Consello da Xunta de Galicia a
tramitación de expedientes de contratación e de encargas a medio propio cando o valor
estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a catro millóns de euros.
Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que
fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta de Galicia requirirá autorización
previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación
non supoña unha alteración do obxecto nin comporte un incremento do importe total das
obrigas de contido económico asumidas polas entidades do sector público autonómico
ou no número de exercicios orzamentarios aos que se imputan as ditas obrigas, sempre
que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que
fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 47. Transferencias de financiamento
Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro
nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a
súa actividade con carácter indiferenciado.
Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por
doceavas partes, agás que mediante un convenio se regule outro réxime diferente de
pagamento. Este convenio deberase someter ao informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de
execución do gasto corrente da entidade.
A vixencia destes convenios circunscribirase ao exercicio orzamentario
Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de
capital da entidade.
Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das
transferencias de financiamento non precisarán da autorización previa do Consello da
Xunta de Galicia.
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Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 48. Xestión dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia
No marco da xestión dos fondos provenientes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro, cando o órgano executor do expediente financiado co Mecanismo
pertenza a unha consellería distinta á que recibe a asignación e ostenta a representación
en Conferencia Sectorial, a asignación de recursos e compromisos ou responsabilidades
para executar os expedientes de gasto, deberá articularse mediante un acordo interno no
que se concreten:
a) o código identificador único do subproxecto ou da liña de acción asignado polo
sistema de información de xestión e seguimento
b) a fonte ou as fontes de financiamento
c) os fitos e obxectivos
d) os indicadores
e) as partidas orzamentarias da entidade executora a través das que se financia o
subproxecto ou actuación
f) unha descrición breve da finalidade que se pretende acadar
g) as datas de inicio e finalización
h) o custo estimado
i) outra información relevante.

Artigo 49. Subvencións nominativas
Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións
nominativas.
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Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos
que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia cando de xeito excepcional, logo da
xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento á conta ou un anticipo
superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 50. Concesión directa de axudas e subvencións
A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter
excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta
de Galicia cando a súa contía supere o importe de seis mil dez euros por beneficiario ou
beneficiaria e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os sesenta mil cen euros no exercicio, exceptuadas as que vaian
ser formalizadas mediante un convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable
o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse
a doce mil euros e cento vinte mil trescentos euros, respectivamente, para a sección 04,
servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 51. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración
pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social
De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a
certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e
de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade
Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de
estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así
como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración
pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:
a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento
de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de mil
cincocentos euros.
b) As concedidas aos beneficiarias e ás beneficiarios para a mellora da condición de
financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.
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c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector
agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.
d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 52. Exoneración da obriga de constituír garantías para os beneficiarios e as beneficiarias de axudas e subvencións
De acordo co previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, quedan exoneradas da
constitución de garantía as universidades públicas e as entidades vinculadas ou dependentes delas.

Artigo 53. Pagamento das axudas e subvencións
O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas
físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación
en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao
establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 54. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro
xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda e Administración Pública para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade
orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da
concesión das operacións propostas.
No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.
Dous. As persoas beneficiarias dos préstamos deberán acreditar que se encontran ao
corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido
anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.
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Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro
xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou unha certificación do órgano
competente de este ser unha administración pública.
Tres. Mediante unha orde da Consellería de Facenda e Administración Pública poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 55. Expedientes de dotación artística
Para a aplicación do previsto no artigo 119 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2023 será do dous por cento,
quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por uns importes
inferiores a cento vinte mil euros.

Artigo 56. Módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de
centros concertados
Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para
os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento
dos centros concertados para o ano 2023, é o fixado no anexo IV desta lei.
Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de
2023, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para o 2023 do convenio
colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos á conta, logo de solicitude
expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata
o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2023.
As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas as cargas sociais, serán
aboadas directamente pola administración, mediante o pagamento delegado, sen prexuízo
da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución
dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas
disposicións reguladoras do réxime de concertos.
A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora e xefa ou xefe de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías.
Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas
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«xefaturas de departamento», aínda que iso figure expresamente recollido no convenio
colectivo vixente. No ano 2023 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por
antigüidade na empresa prevista no convenio colectivo de empresas do ensino privado
sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.
Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2023.
As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio
económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.
As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se
aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do
exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».
Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación
realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa da ou do
profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación
secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco
horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina do pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o
complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade
escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.
Catro. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para fixar as relacións profesor ou
profesora por unidade concertada adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en
cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con vinte e cinco horas semanais.
A administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou
calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.
Cinco. A relación profesor ou profesora por unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesorado afectado polas medidas
de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei
e se encontren en pagamento delegado.
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