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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA

Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2006.

Exposición de motivos

Os orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2006
adáptanse á nova estrutura administrativa aprobada
polo Decreto 211/2005, do 3 de agosto, polo que se
establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia,
e polas disposicións complementarias posteriores.

Estes orzamentos responden ás prioridades da polí-
tica económica e social que ten o Goberno galego
para o próximo ano, no marco das actuacións que
vai realizar durante a actual lexislatura, e teñen como
referencia o obxectivo de estabilidade orzamentaria
fixado para o conxunto das comunidades autónomas
no período 2006-2008 e no Plan económico finan-
ceiro 2004-2006, da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, que prevé a redución progresiva do déficit das
contas públicas desta Comunidade Autónoma. Ao
mesmo tempo, estes orzamentos recollen, necesa-
riamente, os compromisos de gasto adquiridos duran-
te o exercicio de 2005 e anteriores.

Estas prioridades céntranse na reorientación do
modelo de crecemento económico cara a unha eco-
nomía competitiva e aberta aos mercados e sectores
de futuro e na especial atención ás políticas sociais,
co desenvolvemento dun sistema público de servizos
de calidade e universais que garantan unha socie-
dade de benestar avanzada.

No plano económico, os orzamentos oriéntanse a
sentar as bases dun crecemento económico equi-
librado e sustentable, con programas que levan a
unha maior produtividade, competitividade e crea-
ción de emprego de calidade, co obxectivo central
de elevar o nivel de vida dos cidadáns.

Os orzamentos de 2006 reflicten un forte impulso
no gasto en capital humano, nas áreas de educación,
I+D, investigación, universidades, formación dos tra-
balladores, innovación industrial e apoio á iniciativa
empresarial, e potencian unha cultura emprendedora
para crear emprego e infraestruturas que completen
a estrutura básica de comunicación interior e as
conexións intermodais; estas actuacións sitúanse nun
marco de implantación de políticas de sustentabili-
dade ambiental. Estes factores deberán contribuír a
incrementar a competitividade da economía galega e
reforzarán as bases sobre as que ten que asentarse
un crecemento capaz de crear emprego estable e de
calidade e de achegar os recursos necesarios para
asegurar a continuidade das políticas sociais que cons-
titúen o segundo gran bloque de prioridades.

No ámbito social e asistencial, os orzamentos inci-
den con especial atención na sanidade, nos servizos
sociais, na igualdade, no apoio ás persoas depen-
dentes, na asistencia aos maiores, nunha política
integral de axuda para os nenos e a xente moza,

no reforzo das axudas para acceso á vivenda e na
asistencia aos colectivos máis desfavorecidos e aos
emigrantes e retornados.

A elevación do nivel de calidade dos servizos sani-
tarios, ademais de requirir unha maior eficiencia
do sistema, esixe abordar a mellora do seu finan-
ciamento, que nestes orzamentos resulta notable-
mente reforzado.

Tamén resultan prioritarias outras áreas e progra-
mas de actuación no ámbito cultural, como os refe-
rentes ao impulso do Plan de normalización lingüís-
tica e o apoio ao noso patrimonio cultural, así como
aos programas que potencian unha política cultural
baseada na liberdade de creación e na diversidade,
coa cooperación entre institucións públicas e pri-
vadas e cara a unha internacionalización da nosa
cultura.

No que respecta ao texto articulado, xunto á con-
tinuidade das disposicións que forman parte indis-
pensable dunha lei destas características, ou que
teñen acreditada a súa utilidade na ordenación da
actividade económico-financeira en anteriores exer-
cicios, figuran outras que aparecen recollidas por
primeira vez. Entre elas poden ser destacadas as
seguintes:

No título I, coa finalidade de dotar de máis trans-
parencia o gasto público, establécese expresamente
que xunto coa comunicación das modificacións de
crédito autorizadas, que debe enviarse á Comisión
de Economía, Facenda e Orzamentos para control
parlamentario, deberá figurar unha explicación sobre
os motivos que as xustifican, así como a súa reper-
cusión, se é o caso, sobre os obxectivos dos pro-
gramas afectados. Nese mesmo capítulo inclúense
igualmente unha serie de normas que, en beneficio
da mellor operatividade dos procesos de xestión,
liberan dalgunha das limitacións existentes en mate-
ria de transferencias de crédito as que se realicen
cara aos organismos autónomos, en xeral, e, de forma
moi concreta, a distintos supostos que afectan exclu-
sivamente as peculiaridades de estrutura e funcio-
namento do Servizo Galego de Saúde.

A actualización das retribucións do persoal ao ser-
vizo da Comunidade Autónoma constitúe o núcleo
fundamental do título II, dedicado á regulación dese
tipo de gasto.

Increméntase a porcentaxe do complemento de
destino aplicable ás pagas extraordinarias dos fun-
cionarios en activo e, de forma expresa, establécese
a necesidade de que a aprobación pola Xunta dos
criterios obxectivos de reparto que, se é o caso, afec-
ten o complemento de produtividade sexa realizada
unha vez escoitados os órganos de representación
dos traballadores.

O título III da lei está dedicado á regulación das
operacións de endebedamento e garantía. Autorízase
o incremento da posición neta debedora durante o
exercicio de 2006, axustado ao cumprimento dos
compromisos da Comunidade Autónoma en materia
de estabilidade orzamentaria, establecidos no Plan
económico-financeiro; mantense o importe máximo
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autorizado para o afianzamento por aval; e amplíase
o importe dos créditos hipotecarios vivos que o Ins-
tituto Galego da Vivenda e Solo poderá concertar
con destino a actuacións en materia de vivenda.

Entre as disposicións referentes a distintos aspec-
tos da xestión orzamentaria, incluídas no título IV,
figura a actualización dos módulos económicos de
distribución de fondos públicos para sostemento de
centros concertados. Merece a pena destacar, por
outra parte, a creación do rexistro público de axudas,
subvencións e convenios outorgados pola Xunta de
Galicia, así como dun rexistro, de iguais caracte-
rísticas, onde figurarán as sancións administrativas
firmes, recaídas en materia de axudas e subvencións.

O título V, «Corporacións locais», fai referencia
aos principais instrumentos de cooperación econó-
mica coas entidades locais utilizados pola Xunta
de Galicia: os convenios e subvencións, por unha
parte, e o Fondo de Cooperación Local, por outra.
En relación con este último, increméntase a por-
centaxe de participación dos municipios nos tributos
da Comunidade Autónoma, establécese un novo fon-
do complementario por importe de seis millóns de
euros e prorróganse, ata que sexa acordada a súa
modificación pola Comisión Galega de Cooperación
Local, os criterios utilizados no anterior exercicio
para o reparto do fondo expresado en porcentaxe.

A modificación dos tipos das taxas de contía fixa,
e tamén dalgunhas de contía variable, constitúe a
materia do título VI, dedicado a normas tributarias,
que introduce igualmente determinadas modifica-
cións das cotas e dos tipos de gravame que afectan
as taxas sobre xogos de sorte, envite ou azar.

Finalmente, entre os preceptos que se inclúen nas
disposicións adicionais da lei, merece ser destacado
o mandato realizado ao Goberno galego para a ela-
boración dun plan de reequilibrio territorial, que
permita planificar e coordinar os investimentos en
infraestruturas e outras actuacións, concibido como
axente activo de desenvolvemento económico inte-
gral e de reforzamento da cohesión social. Desde
outra perspectiva, poden tamén ser mencionadas
unha serie de disposicións de signo diverso, entre
as que se inclúe a autorización para determinar a
composición dos órganos unipersoais do Servizo
Galego de Saúde a través de decreto da Xunta, a
dotación dun fondo salarial de apoio á produtividade
dos empregados públicos e a extensión ao ano 2006
das prestacións familiares por coidado de fillos
menores, en unidades familiares nas que ningún dos
seus compoñentes estea obrigado a presentar decla-
ración do imposto sobre a renda.

Como resumo, estes orzamentos cumpren cos com-
promisos establecidos cos cidadáns galegos co obxec-
tivo de acelerar o proceso de converxencia no plano
económico e social e non son exclusivamente as contas
dun ano, senón que forman parte dun proxecto para
un futuro mellor, máis igualitario e máis solidario.
Os programas orzamentarios teñen por obxectivo a
dinamización e o fomento de actuacións que permitan
dotar a sociedade galega de formación, creatividade

e cultura emprendedora, apoiando a investigación, a
innovación e a competitividade, reforzando a cohesión
territorial e dotando a Galicia de máis e mellores
infraestruturas.

Por outra banda, son uns orzamentos que aceptan
o reto de sentar as bases de iniciar actuacións cara
a unha forte cohesión social, que impulsan uns servizos
sociais públicos de calidade, un maior e mellor empre-
go, unhas vivendas dignas e uns equipamentos cul-
turais e deportivos axeitados ás demandas sociais, nun
marco de igualdade, con investimento nas persoas.

Son uns orzamentos, en fin, que capitalizan os
recursos da Comunidade Autónoma e apoian o desen-
volvemento do seu capital humano, físico e social,
no marco da eficiencia e do control do gasto.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou
e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto
de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de
febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,
promulgo en nome de El-Rei a Lei de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2006.

TÍTULO I
Aprobación dos orzamentos
e réxime das modificacións

de crédito
Capítulo I

Aprobación dos créditos iniciais e do
seu financiamento

Artigo 1.-Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais.
O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos

xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2006,
nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral.
b) Os orzamentos dos organismos autónomos.
c) Os orzamentos de explotación e capital das

sociedades públicas de carácter mercantil.
d) Os orzamentos das demais sociedades públicas

ás que se refire o artigo 12 do texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro.

Artigo 2.-Orzamentos da Administración xeral e
dos organismos autónomos.

Un.-Nos estados de gastos consolidados dos orza-
mentos da Administración xeral da Comunidade
Autónoma e dos seus organismos autónomos con-
sígnanse créditos por importe de 9.911.726.030
euros, distribuídos da forma seguinte:

Organismo
Cap. I-VII
Gastos non
financeiros

Cap. VIII
Activos

financeiros

Cap. IX
Pasivos

financeiros
Total

Administración xeral 6.032.173.367 105.751.848 374.068.088 6.511.993.303

OO.AA. administrativos 3.231.696.226 625.000 3.232.321.226

OO.AA. comerciais, industriais
e financeiros

162.025.477 5.386.024 167.411.501

Total 9.425.895.070 111.762.872 374.068.088 9.911.726.030

As transferencias internas entre os orzamentos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma e os
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dos organismos autónomos representan 3.108.670.984
euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe Destino

OO.AA.
administrativos

OO.AA.
comerciais,
industriais

e financeiros

Total

Administración xeral 3.016.922.045 91.748.939 3.108.670.984

Total 3.016.922.045 91.748.939 3.108.670.984

Dous.-A desagregación dos créditos consonte a fina-
lidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma 38.930.552

12 Administración xeral 162.722.421

21 Seguridade Social e protección social 392.936.358

23 Protección civil e seguridade 34.573.787

24 Promoción do emprego 279.704.591

31 Sanidade 3.157.136.837

32 Educación 2.001.384.598

33 Vivenda e urbanismo 228.667.716

34 Políticas ambientais 182.457.212

Funcións

35 Cultura 209.214.759

36 Outros servizos comunitarios e sociais 120.271.948

41 Infraestrutura básica e do transporte 460.812.090

42 Outras infraestruturas no sector primario 148.798.664

43 Investigación científica, técnica e aplicada 97.391.463

44 Información estatística básica 6.207.396

51 Actuacións económicas xerais 37.040.604

52 Comercio 32.257.568

53 Actividades financeiras 89.392.633

61 Agricultura, gandaría e pesca 465.629.115

62 Industria 17.371.534

63 Enerxía 23.633.000

64 Minaría 4.650.003

65 Turismo 72.546.222

71 Apoio á creación e ampliación de empresas 206.575.028

72 Desenvolvemento empresarial 106.484.971

81 Transferencias a entidades locais 820.282.981

91 Débeda pública 514.651.979

TOTAL 9.911.726.030

Tres.-A distribución orgánica e económica do orza-
mento consolidado é como segue:

Catro.-Nos estados de ingresos dos orzamentos da
Administración xeral da Comunidade Autónoma e nos
dos seus organismos autónomos recóllense as estima-
cións dos dereitos económicos que se prevén liquidar
durante o exercicio, por un importe consolidado de
9.911.726.030 euros, distribuídos da seguinte forma:

Organismo
Cap. I-VII

Ingresos non
financeiros

Cap. VIII
Activos

financeiros

Cap. IX
Pasivos

financeiros
Total

Administración xeral 9.106.586.199 10.000 514.068.088 9.620.664.287

OO.AA. administrativos 214.774.181 625.000 215.399.181

Organismo
Cap. I-VII

Ingresos non
financeiros

Cap. VIII
Activos

financeiros

Cap. IX
Pasivos

financeiros
Total

OO.AA. comerciais, industriais
e financeiros

75.632.511 30.051 75.662.562

Total 9.396.992.891 665.051 514.068.088 9.911.726.030

Cinco.-Os beneficios fiscais que afectan os tributos
cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comu-
nidade Autónoma estímanse en 52.348.717 euros,
consonte o seguinte detalle:

-Imposto sobre sucesións e doazóns: 9.514.924
euros.
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-Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa
autonómica): 13.362.000 euros.

-Imposto sobre o patrimonio: 887.400 euros.

-Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados: 28.584.393 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da
Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e
exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de
Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase
en 16.107.060 euros.

Artigo 3.-Orzamento das sociedades públicas.

Un.-Orzamento das sociedades mercantís.

Os orzamentos de explotación e de capital das socie-
dades públicas de carácter mercantil elévanse a
759.306.000 euros, de acordo coa distribución que
se indica:

Sociedades mercantís Explotación Capital

Retegal, S.A. 5.197 556

S.A. para o Desenvolvemento Industrial de Galicia 2.119 1.321

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. 2.560 40

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 3.710 74.636

Autoestrada Alto Santo Domingo-Ourense, S.A. 70.094 97.040

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A. 1.398 88

S.A. de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia 1.750 476

Galicia Calidade, S.A. 765 825

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. 6.902 15.689

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 25.252 3.120

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia 6.390 1.600

Xenética Fontao, S.A. 2.295 385

Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. 27.888 4.326

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. 84.412 21.669

Xestión Urbanística da Coruña, S.A. 24.783 16.193

Xestión Urbanística de Lugo, S.A. 49.827 35.861

Xestión Urbanística de Ourense, S.A. 44.993 21.915

Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. 53.038 50.193

TOTAL 413.373 345.933

Dous.-Orzamento dos restantes entes públicos.

Os orzamentos de explotación e de capital dos entes
públicos aos que se refire a letra d) do artigo 1 alcanzan
un total de 634.489.000 euros, detallados como segue:

Entidades públicas Explotación Capital

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e sociedades 123.281 15.982

Instituto Galego de Promoción Económica 114.797 5.436

Consello Económico e Social 1.094 42

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Fi-
nanceira e Contable

14.344 5.546

Portos de Galicia 20.527 30.974

Instituto Enerxético de Galicia 2.430 1.600

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 20.023 41

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia 1.240 48.000

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía 2.039 210

Fundación Hospital Comarcal Virxe da Xunqueira 13.315 112

Fundación Hospital Comarcal da Barbanza 15.911 149

Fundación Pública Hospital de Verín 11.385 130

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria 3.300 430

Fundación Foro Permanente Galego-Iberoamericano da Saúde 329 10

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia (061) 34.110 251

Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés 16.429 134

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia 23.261 550

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica 870 19

Instituto para o Control do Medio Mariño de Galicia 1.938 4.530

Obras e Servizos Hidráulicos 3.574 96.146

TOTAL 424.197 210.292

Tres.-Aprobación de subvencións de explotación e
de capital ás sociedades públicas.

Autorízanse as dotacións iniciais de subvencións de
explotación e de capital das sociedades públicas que
se indican a seguir, por un importe total de
275.347.000 euros, e de 216.350.000 euros, respec-
tivamente, con cargo aos orzamentos de gastos dos
departamentos da Xunta ou dos organismos autónomos
aos que figuran adscritas:

Sociedade pública
Consellaría

ou organismo autónomo
de adscrición

Subvención
de explotación

Subvención
de capital

Compañía de Radio-Televisión de
Galicia e sociedades

Presidencia 8.549

Retegal, S.A. Presidencia 652 451

Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica

Economía e Facenda 98.374 2.943

Consello Económico e Social Economía e Facenda 1.094 24

Centro Informático para a Xestión
Tributaria, Económico-Financeira e
Contable

Economía e Facenda 6.450 5.546

Portos de Galicia Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes

29.161

Galicia Calidade, S.A. Innovación e Industria 348 690

Instituto Enerxético de Galicia Innovación e Industria 1.850 1.600

S.A. de Xestión do Centro de Super-
computación de Galicia

Innovación e Industria 777

Sociedade de Imaxe e Promoción
Turística de Galicia, S.A

Innovación e Industria 2.558 15.688

S.A. de Xestión do Plan Xacobeo Innovación e Industria 23.416 3.120

Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural

Medio Rural 19.935 16

Sociedade para o Desenvolvemento
Comarcal de Galicia

Medio Rural 4.046 750

Xenética Fontao, S.A. Fondo Galego de Garantía
Agraria

190 360

Fundación Pública Cidade da Cul-
tura de Galicia

Cultura e Deporte 1.081 48.000

Fundación Pública Escola Galega de
Administración Sanitaria

Sanidade 2.662

Instituto Galego de Medicina Técni-
ca, S.A.

Sanidade 23.368

Fundación Pública Hospital de Verín Sanidade 11.180

Fundación Pública Hospital da Bar-
banza

Sanidade 15.072 90

Fundación Pública Hospital Virxe da
Xunqueira

Sanidade 12.999

Fundación Pública Hospital do Sal-
nés

Sanidade 15.481 120

Fundación Pública Urxencias Sani-
tarias de Galicia (061)

Sanidade 30.294

Instituto Galego de Oftalmoloxía Sanidade 1.512

Fundación Foro Permanente Gale-
go-Iberoamericano da Saúde

Sanidade 309

Instituto para o Control do Medio
Mariño de Galicia

Pesca e Asuntos Maríti-
mos

1.699 4.530

Empresa Pública de Obras e Servizos
Hidráulicos

Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible

94.712

TOTAL 275.347 216.350

Capítulo II
Das modificacións orzamentarias

Artigo 4.-Réxime xeral das modificacións orza-
mentarias.

Un.-As modificacións de créditos orzamentarios
serán autorizadas consonte os requisitos establecidos
no texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións
derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous.-As propostas de modificación deberán indi-
car, co maior nivel de desagregación orgánica, fun-
cional e económica, as aplicacións orzamentarias
afectadas, recollendo adecuadamente os motivos que
a xustifican, tanto os referentes á realización do novo
gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión da
actuación inicialmente prevista e á repercusión
sobre os obxectivos do programa afectado.
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Á comunicación á que se refire a disposición adi-
cional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do
7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os
motivos que a xustifican en relación co novo gasto
proposto e coa súa repercusión, se é o caso, sobre
os obxectivos do programa afectado en relación cos
inicialmente previstos.

Artigo 5.-Competencias específicas en materia de
modificacións orzamentarias.

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan
no texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle
ao conselleiro de Economía e Facenda competencias
específicas para levar a cabo as seguintes modi-
ficacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios ante-
riores que correspondan a actuacións financiadas
ou cofinanciadas pola Unión Europea.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a
fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio
do fondo de reserva constituído consonte o estable-
cido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro,
pola que se aproba o imposto sobre a contaminación
atmosférica.

c) Para incorporar ao crédito 05.31.212A.481.1
(risga), do orzamento do ano 2006, o crédito
51.31.212A.481.1 do ano 2005, destinado á renda
de integración social de Galicia, na parte que non
acadase a fase «O» en contabilidade.

d) Para incorporar o crédito que non acadase a
fase de recoñecemento da obriga dos créditos xera-
dos, con destino ao financiamento de gastos deri-
vados da realización de probas de selección de per-
soal, como consecuencia dos maiores ingresos reca-
dados sobre os inicialmente previstos no artigo 30,
«Taxas administrativas».

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda
á maior recadación das taxas, prezos públicos e pri-
vados respecto das previsións que inicialmente se
establecen para as distintas seccións orzamentarias
no anexo 1 desta lei, sempre que quede garantido
o necesario equilibrio económico-financeiro, de
acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda
aos maiores ingresos pola prestación do servizo de
recadación executiva a outros entes, do subconcepto
399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito no programa 531B, «Impre-
vistos e funcións non clasificadas», por un importe
igual á diferenza que poida existir entre a liquidación
definitiva de exercicios anteriores correspondente
aos distintos mecanismos financeiros do sistema de
financiamento das comunidades autónomas de réxi-
me común e a estimada no estado de ingresos para
o dito concepto.

h) Para xerar crédito, na sección orzamentaria
correspondente, por contía igual ao importe das com-
pensacións económicas a favor da Comunidade Autó-
noma derivadas de pólizas subscritas con compañías
de seguros.

i) Para xerar crédito no capítulo VIII dos orza-
mentos de gastos da Administración xeral, ou se
é o caso nos dos organismos autónomos, no suposto
previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de
decembro, de presupostos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento
dos créditos para provisións de riscos non exe-
cutados.

j) Para xerar crédito destinado á atención das obri-
gas derivadas de expedientes de expropiacións, e
do pagamento da prima adicional da póliza de res-
ponsabilidade civil e patrimonial sanitaria, nos
supostos previstos nos artigos 37 e 38 desta lei.

k) Para xerar crédito por ingresos derivados de
pagamentos indebidos efectuados con cargo a cré-
ditos do orzamento corrente ou de anteriores exer-
cicios.

l) Para xerar crédito na sección 11, Consellería
do Medio Rural, polo importe que corresponda ao
produto da venda do patrimonio das extintas cámaras
agrarias locais con destino aos fins previstos na dis-
posición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28
de decembro, de presupostos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 1996.

m) En relación co orzamento do Servizo Galego
de Saúde:

1. Para xerar créditos como consecuencia dos
maiores ingresos recadados sobre os inicialmente
previstos en cada unha das seguintes aplicacións
do orzamento de ingresos do Servizo Galego de
Saúde:

-30, «Taxas administrativas».

-37, «Ingresos por ensaios clínicos».

-36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39,
«Outros ingresos», computados conxuntamente.

2. Para xerar crédito derivado dos ingresos deven-
gados en exercicios anteriores que non acadasen a
fase de recoñecemento do dereito e que correspondan
ao financiamento dos centros e servizos sanitarios
transferidos á Comunidade Autónoma polas corpo-
racións locais, sempre que excedan das cifras orza-
das inicialmente por eses conceptos no correspon-
dente exercicio.

3. Para xerar crédito en relación cos ingresos deri-
vados de acordos transaccionais formalizados coas
corporacións locais en materia de financiamento dos
hospitais transferidos.

n) Para xerar crédito nas aplicacións orzamentarias
de gasto do organismo autónomo Augas de Galicia
financiadas polo canon de saneamento, polo importe
correspondente aos maiores ingresos recadados
sobre os orzados inicialmente.

o) Para introducir nos estados de gastos as modi-
ficacións precisas para adecuar os créditos afectados
por transferencias finalistas de calquera proceden-
cia, incluíndo entre esas medidas a declaración de
indispoñibilidade do crédito.
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No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese
momento superasen o importe real da transferencia,
o seu financiamento realizarase mediante as opor-
tunas minoracións noutros créditos, preferentemente
de operacións correntes, da sección de que se trate.

p) Para introducir as variacións que sexan nece-
sarias nos programas de gasto dos organismos autó-
nomos e dos entes públicos para reflectir as reper-
cusións que neles teñan as modificacións dos cré-
ditos que figuran no estado de transferencias entre
subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma.

q) Para realizar as adaptacións técnicas e as trans-
ferencias de crédito que procedan como consecuen-
cia de reorganizacións administrativas, posta en mar-
cha de organismos autónomos ou traspaso de com-
petencias nas que estean implicadas outras admi-
nistracións, sen que en ningún caso, polo que se
refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse
incremento de gasto.

Artigo 6.-Vinculación de créditos.

Un.-Os créditos consignados nos estados de gastos
destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel
establecido no artigo 56 do texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, apro-
bado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outu-
bro, con excepción dos créditos que se relacionan
a seguir, que serán vinculantes co grao de vincu-
lación que se indica:

120.20, «Substitucións de persoal non docente».

120.21, «Substitucións de persoal docente».

120.22, «Regularización da parte proporcional das
vacacións dos substitutos docentes».

121.07, «Sexenios».

130.02, «Plus de perigosidade, penosidade e
toxicidade».

131, «Persoal laboral temporal (Outro persoal)».

131.11, «Persoal escolas obradoiro e obradoiros
emprego Camiños de Santiago».

132, «Persoal laboral temporal (Plan FIP)».

133, «Persoal laboral temporal (Profesores de
relixión)».

134, «Persoal laboral temporal (EEB)».

135, «Persoal laboral (FSE)».

220.03, «Diario Oficial de Galicia».

221.07, «Comedores escolares».

223.07, «Acompañante. Transporte escolar».

223.08, «Transporte escolar».

226.01, «Atencións protocolarias e representa-
tivas».

226.02, «Publicidade e propaganda».

226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

226.13, «Gastos de funcionamento de tribunais
de oposicións e de probas selectivas».

227.06, «Estudos e traballos técnicos».
A mesma consideración terán os créditos corres-

pondentes á aplicación 08.03.413B.600.2, «Expro-
piacións anteriores ao Marco», e ás diferentes apli-
cacións do capítulo VI correspondentes a mandatos
á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Dous.-As transferencias ás que se refire o artigo
67 do texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten
os créditos anteriores, deberán ser autorizadas polo
conselleiro de Economía e Facenda.

Artigo 7.-Créditos ampliables.
Un.-Con independencia dos supostos previstos no

punto 1 do artigo 64 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, apro-
bado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outu-
bro, terán excepcionalmente condición de amplia-
bles os créditos seguintes:

a) Os incluídos na aplicación 07.03.531A.226.05,
destinados ao pagamento dos premios de cobranza
autorizados pola recadación de tributos e demais
ingresos de dereito público.

b) Os destinados a satisfacer as cantidades que
deben percibir os liquidadores dos distritos hipo-
tecarios en concepto de indemnizacións e compen-
sacións dos gastos orixinados pola recadación e xes-
tión de autoliquidacións practicadas polo imposto
sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados e pola recadación e práctica das liqui-
dacións do imposto sobre sucesións e doazóns.

c) As obrigas contraídas no exterior e que deban
ser pagadas en divisas de cambio variable, pola dife-
renza existente entre o tipo de cambio previsto e
o seu importe real no momento do pagamento.

d) Os destinados ao pagamento das obrigas deri-
vadas de crebas de operacións de crédito avaladas
pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun
organismo autónomo ou dunha sociedade pública,
a ampliación materializarase a través da sección
orzamentaria á que figuren adscritos.

e) Os créditos destinados ao pagamento dos pre-
mios de cobranza e participacións en función da
recadación de vendas e restantes créditos de viven-
das, soares, locais e edificacións complementarias
correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e
Solo, así como os referentes aos traballos de fac-
turación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario
do devandito instituto, que se establezan de acordo
coas cifras recadadas no período voluntario.

f) Os créditos de transferencias a favor da Comu-
nidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gas-
tos dos organismos autónomos ata o importe dos
remanentes da tesouraría que resulten como con-
secuencia da súa xestión.

g) Os incluídos na aplicación 05.20.212A.486.0,
destinados ao pagamento de prestacións familiares,
por fillos menores de tres anos ao seu cargo, a persoas
que non están obrigadas a presentar declaración polo
imposto sobre a renda das persoas físicas.
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h) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.760.2
con destino ao pagamento da liquidación de exer-
cicios anteriores que corresponde ao Fondo de Coo-
peración Local.

i) Os créditos vinculantes incluídos nas aplica-
cións 120.20, «Substitucións de persoal non docen-
te», 120.21, «Substitucións de persoal docente»,
120.22, «Regularización da parte proporcional das
vacacións dos substitutos docentes», e 131, «Persoal
laboral temporal (Outro persoal)», que se conside-
rarán ampliables unicamente con retencións noutros
créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria
ou organismo autónomo.

Dous.-O financiamento das ampliacións de crédito,
ademais de por medio dos mecanismos previstos no
artigo 64.2 do texto refundido da Lei de réxime finan-
ceiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá
tamén realizarse con baixas de crédito noutros con-
ceptos orzamentarios.

Artigo 8.-Transferencias de crédito.

Un.-Con independencia das limitacións ás que se
refire o artigo 68.1 do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, apro-
bado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outu-
bro, e sen prexuízo do previsto no punto 3 do citado
artigo, non poderán tramitarse expedientes de trans-
ferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e
VII cando deles derive incremento do gasto corrente.

Esa restrición non lles será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraor-
dinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras
situacións de natureza análoga e carácter excep-
cional.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso,
poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos
de regularización derivados de acordos sobre mate-
rias de función pública subscritos entre a Xunta
de Galicia e as organizacións sindicais.

Dous.-Polo que se refire ás seccións 09, «Edu-
cación e Ordenación Universitaria», e 13, «Sani-
dade», e ás seccións 05, «Vicepresidencia da Igual-
dade e do Benestar», e 16, «Traballo», no que afecte
a créditos destinados a prestacións sociais, a limi-
tación indicada no apartado anterior unicamente será
aplicable unha vez superado o 5% das dotacións
iniciais dos capítulos VI e VII. Esa porcentaxe será
do 20% para o Servizo Galego de Saúde.

No caso de que as transferencias realizadas baixo
este suposto incrementasen créditos do capítulo I
destinados ao asinamento de contratos de duración
determinada previstos no Real decreto 2720/1998,
do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo
15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade
de contratación fose a de realización de obra ou
servizo prevista na letra a) do artigo 1 da citada
disposición, será necesaria a existencia de informe
previo e favorable da Dirección Xeral da Función
Pública sobre a adecuación da modalidade de con-
tratación que se pretende.

Tres.-Con vixencia exclusiva para o exercicio do
ano 2006 non poderán realizarse transferencias de
crédito que incrementen os autorizados inicialmente
nas seguintes aplicacións orzamentarias:

226.02, «Publicidade e propaganda».

227.06, «Estudos e traballos técnicos».

Esas limitacións non afectarán o Servizo Galego
de Saúde cando a transferencia teña a súa causa
na necesidade de facer público calquera tipo de
modificación no funcionamento dos servizos que
deba ser coñecida polos usuarios polo que respecta
á aplicación 226.02, ou cando veñan orixinadas por
necesidades de realización de probas de laboratorio
en centros externos, no referente á aplicación
227.06.

Catro.-As limitacións sobre transferencias de cré-
dito contidas nas letras b) e c) do artigo 68 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, aprobado polo Decreto lexislati-
vo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as trans-
ferencias de crédito que se refiran aos artigos 41
e 71 da clasificación económica do gasto.

Con independencia do anterior, esas mesmas limi-
tacións entenderanse referidas, no orzamento do Ser-
vizo Galego de Saúde, ao orzamento individualizado
de cada un dos centros de gasto e non aos orzamentos
totais.

Cinco.-Ás transferencias de crédito que afecten
unicamente a clasificación orgánica e que se efec-
túen entre centros de gasto do Servizo Galego de
Saúde non lles serán aplicables as limitacións pre-
vistas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Gali-
cia, por teren a consideración de simples redistri-
bucións de crédito.

Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior,
terán tamén a condición de redistribucións de cré-
ditos as transferencias dentro dos centros que teñan
a consideración de área sanitaria, sempre que non
afecten a clasificación económica.

Seis.-Ás transferencias de crédito que afecten as
aplicacións do Servizo Galego de Saúde e que finan-
cien a sociedades mercantís e entes públicos de
carácter sanitario non lles serán aplicables as limi-
tacións establecidas no artigo 68.1 do Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia.

Sete.-Sen prexuízo do establecido no artigo 68.3
do texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como nos
apartados anteriores deste artigo, o importe máximo
das transferencias de crédito que se autoricen para
cada consellaría durante o presente exercicio non
poderá diminuír as consignacións iniciais, ao nivel
de vinculación legalmente establecido, en máis dun
20%.
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O indicado no parágrafo anterior non será aplicable
nos seguintes casos:

a) Cando teñan por obxecto incrementar conceptos
do capítulo I de gastos.

b) Cando se refiran á sección 23, «Gastos de diver-
sas consellarías».

c) Cando se refiran ao centro de xestión 5001 do
Servizo Galego de Saúde.

d) Cando se refiran a fondos propios que pasen
a cofinanciar proxectos con fondos europeos.

e) Cando se refiran aos créditos consignados no
concepto 500, «Fondo de continxencia da Lei
5/2002», do orzamento de gastos do Servizo Galego
de Saúde.

f) Cando se refiran aos artigos 41 e 71 da cla-
sificación económica do gasto.

Oito.-Os expedientes de transferencias de crédito
incluirán en todos os casos informe da intervención
delegada referente polo menos aos seguintes aspec-
tos:

a) Cumprimento do establecido no artigo 68 do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, así como nas normas
concordantes, sobre as limitacións que afectan as
transferencias de crédito.

b) Adecuación e dispoñibilidade do crédito que
se pretende minorar.

c) Calquera outra cuestión relacionada co cum-
primento da normativa vixente en materia de trans-
ferencias de crédito.

Artigo 9.-Adecuación de créditos.

Para facilitar a consecución do equilibrio econó-
mico-financeiro na execución do orzamento para o
ano 2006, os créditos incluídos nos estados de gastos
poderán experimentar os axustes necesarios para
acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida
na que estes últimos difiran dos inicialmente pre-
vistos nos orzamentos de ingresos da Administración
xeral da Comunidade Autónoma ou dos seus orga-
nismos autónomos.

Sen prexuízo do indicado no artigo 5.o) desta lei,
o Consello da Xunta adoptará, por proposta da Con-
sellería de Economía e Facenda, os acordos de non
dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para
cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Artigo 10.-Transferencia de remanentes líquidos
de tesouraría.

Os organismos autónomos e as sociedades públicas
de carácter non mercantil da Comunidade Autónoma
transferiranlle ao orzamento da Administración xeral
da Comunidade Autónoma o importe do remanente
de tesouraría non afectado resultante da liquidación
do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Economía e Facenda poderá xerar
crédito con este importe no programa 531B, «Im-
previstos e funcións non clasificadas».

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se
produzan estes remanentes, a Consellería de Eco-
nomía e Facenda poderalles limitar os libramentos
de fondos a estas entidades en función do seu nivel
de execución orzamentaria.

Artigo 11.-Consello de Contas.
Con suxeición ás limitacións e aos requisitos esta-

blecidos con carácter xeral, as ampliacións e trans-
ferencias de crédito que correspondan a competen-
cias do conselleiro de Economía e Facenda poderán
ser autorizadas polo Consello de Contas dentro do
seu propio orzamento.

As modificacións autorizadas deberanlle ser comu-
nicadas para a súa instrumentación á Dirección
Xeral de Orzamentos.

TÍTULO II
Gastos de persoal

Capítulo I
Retribucións do persoal

Artigo 12.-Bases da actividade económica en mate-
ria de gastos de persoal.

Un.-As retribucións íntegras do persoal ao servizo
da Comunidade Autónoma non poderán experimen-
tar no ano 2006 un incremento global superior ao
2% con respecto ás establecidas no exercicio de
2005, en termos de homoxeneidade para os dous
períodos de comparación, tanto polo que respecta
a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.

Dous.-As pagas extraordinarias dos funcionarios
en servizo activo, aos que lles resulte aplicable o
réxime retributivo da Lei 4/1988, do 26 de maio,
da función pública de Galicia, terán un importe,
cada unha delas, dunha mensualidade do soldo e
trienios, máis un 80% do complemento de destino
mensual que perciba o funcionario na paga corres-
pondente ao mes de xuño, e o 100% deste com-
plemento na do mes de decembro.

O incremento que deriva da modificación da por-
centaxe indicada non será computable para efectos
da limitación establecida no apartado Un anterior.

As pagas extraordinarias do resto do persoal some-
tido a réxime administrativo e estatutario, en servizo
activo, incorporarán unha porcentaxe da retribución
complementaria que se perciba, equivalente ao com-
plemento de destino, de maneira que alcance unha
contía individual semellante á resultante por apli-
cación do disposto no parágrafo primeiro deste apar-
tado para os funcionarios incluídos no ámbito de
aplicación da Lei 4/1988. No caso de que o com-
plemento de destino, ou concepto retributivo equi-
valente, se devengue en catorce mensualidades, a
contía adicional, definida no parágrafo anterior, dis-
tribuirase entre esas mensualidades, de maneira que
o incremento anual sexa igual ao experimentado polo
resto de funcionarios.

Así mesmo, a masa salarial do persoal laboral expe-
rimentará o incremento necesario para facer posible
a aplicación a este dunha contía anual equivalente
á que resulte para os funcionarios públicos, de acor-
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do co disposto nos parágrafos anteriores deste
apartado.

Tres.-Os acordos, convenios ou pactos que impli-
quen crecementos retributivos superiores deberán
axustarse ao establecido neste artigo, resultando ina-
plicables no caso contrario.

Catro.-O disposto nos apartados precedentes
entenderase sen prexuízo das adecuacións retribu-
tivas que con carácter singular e excepcional resul-
ten imprescindibles polo contido dos postos de tra-
ballo, pola variación do número de efectivos asig-
nados a cada programa ou polo grao de consecución
dos seus obxectivos.

Cinco.-Este artigo aplicaráselle ao persoal ao ser-
vizo de:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo
do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía
de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma
e dos seus organismos autónomos.

c) As universidades de Galicia.
d) As fundacións públicas sanitarias e as demais

fundacións do sector público da Comunidade Autó-
noma.

e) As restantes sociedades públicas autonómicas
ás que se refire o artigo 12 do texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro.

Artigo 13.-Criterios retributivos aplicables ao per-
soal ao servizo da Comunidade Autónoma non some-
tido á lexislación laboral.

Un.-As retribucións básicas e as complementarias
de carácter fixo e periódico experimentarán un incre-
mento do 2% con respecto ás establecidas no exer-
cicio de 2005, sen prexuízo, se é o caso, da ade-
cuación destas últimas cando sexa necesaria para
asegurar que a retribución total de cada posto de
traballo garde a relación procedente coa súa especial
dificultade técnica, dedicación, responsabilidade,
perigosidade e penosidade.

Dous.-O conxunto das restantes retribucións com-
plementarias, se é o caso, experimentará así mesmo
un incremento do 2% con respecto ao do exercicio
de 2005, sen prexuízo das modificacións que deriven
da variación do número de efectivos asignados a
cada programa, do grao de consecución dos obxec-
tivos fixados para aquel e do resultado individual
da súa aplicación.

Tres.-Os complementos persoais e transitorios e
as demais retribucións que teñan análogo carácter
rexeranse pola súa normativa específica e polo dis-
posto nesta lei.

Catro.-As indemnizacións por razón do servizo
rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco.-As prestacións familiares establecidas pola
normativa específica do réxime especial da Segu-
ridade Social dos funcionarios civís do Estado, das
Forzas Armadas e da Administración de Xustiza,

extensiva, preceptivamente, a determinados funcio-
narios da Comunidade Autónoma, liquidaránselles
aos beneficiarios conforme o que determinen as leis
anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera
outra disposición que as regule.

Artigo 14.-Criterios retributivos en materia de per-
soal laboral.

A masa salarial do persoal laboral dos entes e
organismos que se indican no apartado Cinco do
artigo 12 non poderá experimentar un crecemento
global superior ao 2% respecto da correspondente
ao ano 2005, sen prexuízo do que puidese derivar
da consecución dos obxectivos asignados a cada ente
ou organismo mediante o incremento da produtivi-
dade ou a modificación dos sistemas de organización
do traballo ou clasificación profesional.

O previsto no parágrafo anterior representa o límite
máximo da masa salarial, cuxa distribución e apli-
cación individual se producirá a través da nego-
ciación colectiva.

Entenderase por masa salarial, para os efectos des-
ta lei, o conxunto das retribucións salariais e extra-
salariais e mais os gastos de acción social deven-
gados durante o ano 2005 polo persoal laboral afec-
tado, co límite das contías sobre as que emitiu infor-
me favorable a Consellería de Economía e Facenda
para o devandito exercicio orzamentario, exceptuán-
dose, en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade
Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social
a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados,
suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos
que tivese que realizar o traballador.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse
en termos de homoxeneidade respecto dos dous
períodos obxecto de comparación, tanto no que res-
pecta a efectivos reais do persoal laboral e anti-
güidade deste coma ao réxime privativo de traballo,
xornada legal ou contractual, horas extraordinarias
efectuadas e outras condicións laborais, compután-
dose, en consecuencia, por separado as cantidades
que correspondan á variación de tales conceptos.
Con cargo á masa salarial así obtida para o ano
2006 deberase satisfacer a totalidade das retribu-
cións do persoal laboral derivadas do pertinente
acordo e todas as que se produzan ao longo do exer-
cicio, agás as que lle corresponde devengar ao devan-
dito persoal no citado ano polo concepto de anti-
güidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal
non poderán experimentar crecementos superiores
aos que se establezan con carácter xeral para o per-
soal non laboral da Administración da Comunidade
Autónoma.

Artigo 15.-Retribucións dos altos cargos.
Un.-As retribucións totais e exclusivas dos altos

cargos, incluídas as pagas extraordinarias, fíxanse
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para o ano 2006 nas seguintes contías, sen prexuízo
da percepción de catorce mensualidades da retri-
bución por antigüidade que puidese corresponder-
lles de conformidade coa normativa vixente:

Presidente: 81.451,68 euros.
Vicepresidentes: 76.459,08 euros.
Conselleiros: 67.073,16 euros.
Secretarios xerais, directores xerais e asimilados:

53.398,95 euros.
Por aplicación para o ano 2006 do criterio esta-

blecido no punto 2 da disposición adicional décimo
segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2003, os secretarios xerais, directores
xerais e asimilados percibirán un importe adicional
de 950,20 euros no mes de xuño e de 1.187,85 euros
no mes de decembro.

Dous.-As retribucións dos membros do Consello
de Contas de Galicia serán as establecidas no apar-
tado Un deste artigo para os conselleiros, agás as
correspondentes ao conselleiro maior, que se fixan
para o ano 2006 en 71.378,16 euros.

Tres.-As retribucións totais dos altos cargos do
Consello Consultivo de Galicia, incluídas as pagas
extraordinarias, quedan establecidas para o ano
2006 nas seguintes contías:

Presidente: 71.378,16 euros.
Conselleiros: 67.073,16 euros.
Catro.-As retribucións dos integrantes do Tribunal

Galego de Defensa da Competencia serán para o
ano 2006 as seguintes, incluídas as pagas extraor-
dinarias:

Presidente: 71.378,16 euros.
Vogais: 67.073,16 euros.
Cinco.-As retribucións dos presidentes e vicepre-

sidentes e, se é o caso, as dos directores xerais das
sociedades públicas ás que se refire o artigo 12 do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, serán autorizadas
inicialmente polo conselleiro de Economía e Facen-
da, por proposta do titular da consellaría á que se
atopen adscritos.

Artigo 16.-Complemento persoal.
Os funcionarios de carreira designados para ocupar

postos incluídos nos anexos de persoal dos orza-
mentos da Administración xeral e dos seus orga-
nismos autónomos que dean lugar á consideración
de alto cargo e que no momento do seu nomeamento
mantivesen unha relación de servizo permanente,
non contractual, con algunha administración pública
non poderán percibir retribucións inferiores ás que
tiñan asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, o persoal indi-
cado terá dereito a percibir un complemento persoal
equivalente á diferenza entre a totalidade dos con-
ceptos retributivos, básicos e complementarios, do
posto de orixe, con exclusión das gratificacións por
servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as

retribucións do mesmo carácter que lle correspondan
polo posto que ocupe na Administración autonómica
galega.

O complemento indicado, que se percibirá ata o
momento do cesamento no cargo, actualizarase, se
é o caso, na mesma porcentaxe que corresponda ao
incremento retributivo atribuído con carácter xeral
na Lei de orzamentos de cada exercicio.

O recoñecemento do dereito á percepción deste
complemento será realizado en cada caso pola Direc-
ción Xeral da Función Pública.

Artigo 17.-Retribucións dos delegados provinciais
e territoriais dos departamentos da Xunta de Galicia.

As retribucións dos delegados provinciais e terri-
toriais dos distintos departamentos da Xunta de Gali-
cia para o ano 2006 serán idénticas na súa contía
ás dos subdirectores xerais.

Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios
que puidesen ter recoñecidos como funcionarios e
persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 18.-Retribucións dos funcionarios da Comu-
nidade Autónoma incluídos no ámbito de aplicación
da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública
de Galicia.

Un.-De conformidade co establecido no artigo 12
desta lei, as retribucións que percibirán no ano 2006
os funcionarios incluídos no ámbito de aplicación
da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública
de Galicia, que desempeñan postos de traballo para
os que o Goberno da Comunidade aprobou a apli-
cación do réxime retributivo previsto na devandita
lei, serán as seguintes:

a) O soldo e os trienios que correspondan ao grupo
no que se atope clasificado o corpo ou a escala a
que pertenza o funcionario, de acordo coas seguintes
contías referidas a doce mensualidades:

Grupo Soldo Trienios
A 13.092,24 503,16
B 11.111,52 402,60
C 8.282,88 302,28
D 6.772,68 201,96
E 6.183,12 151,56

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao
ano, percibiranse de acordo co previsto no artigo
15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de pre-
supostos xerais da Comunidade Autónoma para
1989. O importe de cada unha destas pagas será
dunha mensualidade de soldo e trienios, e, en apli-
cación do establecido no artigo 12.Dous desta lei,
na contía que a continuación se sinala para cada
paga, segundo o nivel do complemento de destino
mensual que se perciba:

Importe en euros Importe en euros
Nivel xuño decembro

30 766,41 958,01
29 687,45 859,31
28 658,55 823,18
27 629,63 787,03
26 552,38 690,47
25 490,08 612,60
24 461,18 576,47
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23 432,28 540,34
22 403,35 504,18
21 374,48 468,09
20 347,86 434,82
19 330,10 412,62
18 312,32 390,40
17 294,55 368,18
16 276,83 346,03
15 259,04 323,80
14 241,29 301,61
13 223,52 279,39
12 205,74 257,17
11 187,99 234,98
10 170,24 212,79

Cando os funcionarios prestasen unha xornada de
traballo reducida durante os seis meses anteriores
aos meses de xuño e decembro, o importe da paga
extraordinaria experimentará a correspondente redu-
ción proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao
nivel do posto de traballo que se desempeñe, de
acordo coas seguintes contías referidas a doce
mensualidades:

Nivel Euros
30 11.496,12
29 10.311,72
28 9.878,16
27 9.444,36
26 8.285,64
25 7.351,20
24 6.917,64
23 6.484,08
22 6.050,16
21 5.617,08
20 5.217,84
19 4.951,44
18 4.684,80
17 4.418,16
16 4.152,36
15 3.885,60
14 3.619,32
13 3.352,68
12 3.086,04
11 2.819,76
10 2.553,48

No ámbito da docencia universitaria, a contía do
complemento de destino fixada na escala anterior
poderá ser modificada nos casos nos que así proceda,
de acordo coa normativa vixente, sen que isto impli-
que variación do nivel de complemento de destino
asignado ao posto de traballo.

d) O complemento específico que, se é o caso,
estea fixado ao posto que se desempeñe, cuxa contía
experimentará un incremento do 2% con respecto
á aprobada definitivamente para o exercicio do ano
2005, sen prexuízo do previsto no artigo 12 desta
lei.

e) O complemento de produtividade que, se é o
caso, se destine a retribuír o especial rendemento,
a actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa
con que o funcionario desempeñe o seu traballo,
nos termos establecidos no artigo 64.3.c) da Lei
4/1988, do 26 de maio, da función pública de
Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de
acordo con criterios obxectivos que aprobe o Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta das con-
sellarías de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza e de Economía e Facenda, unha vez escoi-
tados os órganos de representación dos traballadores.
Os complementos de produtividade débense facer
públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas por complemento de produ-
tividade durante un período de tempo non orixinarán
ningún tipo de dereito individual respecto das valo-
racións ou apreciacións correspondentes a períodos
sucesivos.

f) As gratificacións por servizos extraordinarios
que concederá o Consello da Xunta por proposta
do departamento correspondente e dentro dos cré-
ditos asignados para tal fin.

Estas gratificacións terán carácter excepcional e
soamente poderán ser recoñecidas polos servizos
extraordinarios prestados fóra da xornada normal de
traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas
na súa contía nin periódicas no seu devengo.

g) Os complementos persoais e transitorios reco-
ñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10
da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de presupostos
xerais da Comunidade Autónoma para 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán
absorbidos por calquera mellora retributiva que se
produza no ano 2006, incluídas as derivadas do cam-
bio de posto de traballo. En ningún caso se con-
siderarán os trienios, o complemento de produtivi-
dade nin as gratificacións por servizos extraor-
dinarios.

Incluso no caso de que o cambio de posto de tra-
ballo determine unha diminución das retribucións
manterase o complemento persoal transitorio fixado
ao producirse a aplicación do novo sistema, á absor-
ción do cal se lle imputará calquera mellora retri-
butiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio
de posto de traballo.

Para os efectos da absorción prevista nos pará-
grafos anteriores, o incremento de retribucións de
carácter xeral que se establece nesta lei só se com-
putará no 50% do seu importe, entendendo que teñen
este carácter o soldo, referido a catorce mensua-
lidades, o complemento de destino e o específico.

Dous.-Os funcionarios interinos incluídos no ámbi-
to de aplicación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da
función pública de Galicia, percibirán o 100% das
retribucións básicas, excluídos trienios, correspon-
dentes ao grupo no que estea incluído o corpo no
que ocupen vacante e o 100% das retribucións com-
plementarias que correspondan ao posto de traballo
que desempeñen, excluídos os que están vinculados
á condición de funcionario de carreira.

Tres.-O complemento de produtividade poderá
atribuírselles, se é o caso, aos funcionarios interinos
aos que se refire o apartado anterior, así como ao
persoal eventual e aos funcionarios en prácticas can-
do estas se realicen desempeñando un posto de tra-
ballo e estea autorizada a aplicación do devandito
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complemento aos funcionarios de carreira que
desempeñen análogos postos de traballo, agás que
o dito complemento estea vinculado á condición de
funcionario de carreira.

Artigo 19.-Retribucións do persoal ao servizo das
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Un.-En aplicación do previsto na disposición tran-
sitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do Estatuto marco
do persoal estatutario dos servizos de saúde, o per-
soal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto
lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións
do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde,
percibirá as retribucións básicas e o complemento
de destino nas contías sinaladas para os devanditos
conceptos retributivos no artigo 18.Un.a), b) e c)
desta lei, sen prexuízo do establecido na disposición
transitoria segunda.Dous do devandito real decreto
lei e de que a contía anual do complemento de des-
tino se satisfaga en catorce mensualidades.

O importe das retribucións correspondentes aos
complementos específicos, complemento de atención
continuada e complemento de penosidade, respon-
sabilidade e dificultade que, se é o caso, lle corres-
pondan ao referido persoal experimentará o incre-
mento do 2% respecto do importe aprobado para
o exercicio de 2005.

A contía individual do complemento de produti-
vidade determinarase conforme os criterios sinalados
no artigo 2.Tres.c), na disposición transitoria terceira
do Real decreto lei 3/1987, no artigo 43.2 da
Lei 55/2003 e nas demais normas ditadas para o
seu desenvolvemento.

Dous.-As retribucións do restante persoal estatu-
tario, funcionario e laboral das institucións sanitarias
do Servizo Galego de Saúde experimentarán o incre-
mento previsto no artigo 12.Un desta lei.

Tres.-O complemento retributivo de carreira profe-
sional rexerase pola súa normativa específica.

Capítulo II
Outras disposicións en materia de réxime

do persoal activo
Artigo 20.-Prohibición de ingresos atípicos.
Os empregados públicos comprendidos dentro do

ámbito de aplicación desta lei, con excepción daque-
les sometidos ao réxime de arancel, non poderán
percibir ningunha participación nos tributos, nas
comisións ou noutros ingresos de calquera natureza
que lle correspondan á administración ou a calquera
poder público como contraprestación de calquera
servizo ou xurisdición, nin participación ou premio
en multas impostas aínda que estivesen normati-
vamente atribuídas a eles, debendo percibir uni-
camente as remuneracións do correspondente réxime
retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación
do sistema de incompatibilidades e do disposto na
normativa específica sobre gozo de vivenda por razón
do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 21.-Relacións de postos de traballo.
As relacións de postos de traballo vixentes o 1

de xaneiro do ano 2006 poderán ser obxecto das

modificacións necesarias para axustalas ás previ-
sións orzamentarias que se deducen do anexo de
persoal desta lei.

Artigo 22.-Outras normas comúns

Un.-Cando as retribucións percibidas no ano 2005
non se correspondesen coas establecidas con carác-
ter xeral no título II da Lei 13/2004, do 29 de decem-
bro, e non sexan aplicables as establecidas no mesmo
título desta lei, experimentarán no ano 2006 un
incremento do 2% sobre as percibidas no ano
anterior.

Dous.-Na Administración da Comunidade Autó-
noma e dos seus organismos autónomos, nos casos
de adscrición durante o ano 2006 dun funcionario
suxeito a un réxime retributivo distinto do corres-
pondente ao posto de traballo a que se adscribe,
o devandito funcionario percibirá as retribucións que
correspondan ao posto de traballo que desempeñe,
logo da oportuna asimilación que autorice a Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación á que se refire
o parágrafo anterior, a Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza poderá autorizar
que a contía da retribución por antigüidade sexa
a que proceda de acordo co réxime retributivo de
orixe do funcionario.

A Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza comunicaralle estas autorizacións
á Consellería de Economía e Facenda para o seu
coñecemento.

Tres.-As referencias relativas a retribucións con-
tidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribu-
cións íntegras.

Catro.-As referencias contidas na normativa vixen-
te relativas a haberes líquidos, para os efectos do
cálculo de anticipos reintegrables aos funcionarios,
entenderanse feitas ás retribucións básicas e com-
plementarias que perciban estes nos seus importes
líquidos.

Artigo 23.-Requisitos para a determinación ou
modificación de retribucións do persoal laboral e
non funcionario.

Un.-Será necesario informe favorable emitido
conxuntamente polas consellarías de Economía e
Facenda e de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza para proceder a determinar ou modificar
as condicións retributivas do persoal non funcionario
e laboral ao servizo de:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo
do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía
de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma
e dos seus organismos autónomos.

c) As universidades de Galicia.

d) As fundacións públicas sanitarias e as demais
fundacións do sector público da Comunidade Autó-
noma.
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e) As restantes sociedades públicas autonómicas
ás que se refire o artigo 12 do texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro.

Dous.-Con carácter previo ás negociacións de con-
venios ou acordos colectivos que se subscriban no
ano 2006, deberase solicitar da Consellería de Eco-
nomía e Facenda a correspondente autorización de
masa salarial, que cuantifique o límite máximo das
obrigas que poidan contraerse como consecuencia
dos devanditos pactos, achegando para o efecto a
certificación das retribucións salariais satisfeitas e
devengadas durante o ano 2005.

Cando se trate de persoal non suxeito a convenio
colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en
todo ou en parte mediante contrato individual, debe-
ránselle comunicar á Consellería de Economía e
Facenda as retribucións satisfeitas e devengadas
durante o ano 2005.

Para a determinación das retribucións de postos
de traballo de nova creación bastará coa emisión
do informe ao que se refire o apartado Un deste
artigo.

Tres.-Para os efectos dos apartados anteriores,
entenderase por determinación ou modificación das
condicións retributivas do persoal non funcionario
as seguintes actuacións:

a) O asinamento de convenios colectivos subscritos
polos organismos sinalados no apartado Un anterior,
así como as súas revisións e as adhesións ou exten-
sións a eles.

b) A aplicación de convenios colectivos de ámbito
sectorial, así como as súas revisións e as adhesións
ou extensións a eles.

c) A fixación de retribucións mediante contrato
individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado
por tempo determinado, cando non veñan reguladas
en todo ou en parte mediante convenio colectivo.

d) O outorgamento de calquera clase de melloras
salariais de tipo unilateral con carácter individual
ou colectivo, aínda que deriven da aplicación exten-
siva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

Catro.-Co fin de emitir o informe sinalado no apar-
tado Un deste artigo, as consellarías, os organismos
e os entes remitiranlle á Consellería de Economía
e Facenda e á Consellería de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza o correspondente
proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asi-
namento no caso dos convenios colectivos ou con-
tratos individuais, xunto coa achega da valoración
de todos os seus aspectos económicos.

Cinco.-O sinalado informe será realizado no prazo
máximo de quince días, que se contarán desde a
data de recepción do proxecto e da súa valoración,
e versará sobre todos aqueles extremos dos que deri-
ven consecuencias directas ou indirectas en materia
de gasto público, tanto para o ano 2006 coma para
exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire
á determinación da masa salarial correspondente e

ao control do seu crecemento, sen prexuízo do dis-
posto nos artigos 13 e 14 desta lei.

Seis.-Serán nulos de pleno dereito os acordos adop-
tados nesta materia con omisión do trámite de infor-
me ou en contra dun informe desfavorable, así como
os pactos que impliquen crecementos salariais para
exercicios sucesivos contrarios ao que determinen
as futuras leis de orzamentos.

Sete.-Non poderán autorizarse gastos derivados da
aplicación das retribucións para o ano 2006 sen o
cumprimento dos requisitos establecidos neste arti-
go.

Artigo 24.-Persoal de alta dirección dos organis-
mos autónomos e das sociedades públicas da Comu-
nidade Autónoma.

Nos contratos laborais do persoal de alta dirección
das entidades ás que se refire este artigo non poderán
fixarse indemnizacións, en razón da extinción da
relación xurídica coa entidade correspondente, de
contía superior á fixada na lexislación reguladora
desta relación laboral de carácter especial.

Artigo 25.-Contratación de persoal laboral de
carácter temporal para a realización de obras ou
servizos previstos no anexo de investimentos.

Un.-Os departamentos da Xunta de Galicia e os
organismos autónomos poderán formalizar durante
o ano 2006 contratacións de persoal de carácter tem-
poral para a realización de obras ou servizos, sempre
que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución
de obras por administración directa e con aplicación
da lexislación de contratos do Estado, ou a reali-
zación de servizos que teñan a natureza de inves-
timentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a
investimentos previstos e aprobados nos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos
non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos debe-
rase deixar constancia no correspondente expediente
de contratación.

Dous.-Os contratos teranse que formalizar seguin-
do as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto
dos traballadores e conforme o disposto na Lei
53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas.
Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para
a realización do cal se formaliza o contrato e o tempo
de duración, así como o resto das formalidades que
impón a lexislación sobre contratos laborais, even-
tuais ou temporais. Os incumprimentos destas obri-
gas formais, así como a asignación de persoal con-
tratado para funcións distintas das que se determinen
nos contratos, dos que puidesen derivar dereitos de
fixeza para o persoal contratado, poderán dar lugar
á esixencia de responsabilidades, segundo o artigo
122 do texto refundido da Lei de réxime financeiro


