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O Parlamento de Galicia apro-
bou e eu, de conformidade co arti-
go 13.2 do Estatuto de Galicia e 
co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e
do seu Presidente, promulgo, en
nome de El-Rei, a Lei de Presu-
postos Xerais da Comunidade
Autónoma para 1983.

Artigo 1

1. Pola presente Lei apróbanse
os Presupostos Xerais da Comuni-
dade Autónoma para o ano 1983.

2. O Presuposto do Parlamento
de Galicia, elaborado de forma
autónoma polo propio Parlamento,
está integrado nos Xerais da
Comunidade Autónoma.

3. O Estado de Gastos do Pre-
suposto da Comunidade Autóno-
ma de Galicia ascende á cantidade
total de setenta e nove mil setecen-
tos sesenta e sete millóns seiscen-
tas setenta e unha mil novecentas
vintesete pesetas, constituída polo
importe necesario para o cumpri-
mento das súas correspondentes
obrigas.

4. Os dereitos económicos que
se prevén liquidar durante o exer-
cicio, detallados no estado de
ingresos, ascenden a un total de

setenta e nove mil setecentos
sesenta e sete millóns seiscentas
setenta e unha mil novecentas vin-
tesete pesetas.

Artigo 2

A asunción por parte da Comu-
nidade Autónoma de Galicia de
novas competencias ou servicios
procedentes do Estado durante o
presente ano de 1983, dos cales os
seus créditos non se encontren
incorporados nos Presupostos da
Comunidade Autónoma, supoñerá
a incorporación nos mesmos dos
créditos necesarios para atende-las
obrigas derivadas daquelas así
como dos dereitos económicos
que se prevén liquidar.

Os créditos que figuran consig-
nados nas distintas seccións do
estado de gastos do Presuposto da
Comunidade correspondentes a
servicios e competencias transferi-
das, quedan supeditados en canto
á súa disponibilidade e execución
á obtención dos recursos que,
como consecuencia dos mesmos,
haberán de transferirse á Comuni-
dade.

Artigo 3

Con carácter de absoluta excep-
cionalidade e no caso de que as
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previsións da Tesourería Xeral da
Comunidade o permita poderase
anticipar como máximo ata o
importe das consignacións que
figuren no correspondente Real
Decreto de transferencias de servi-
cios á Comunidade Autónoma no
caso de que a tramitación do
correspondente expediente de
transferencia de créditos á Comu-
nidade estea nunha fase da súa tra-
mitación que faga preve-la súa
materialización en breve prazo.

De todas elas darase conta á
Comisión 3.ª, Economía, Facenda
e Presupostos.

Artigo 4

Os créditos para gastos que ó
remata-lo exercicio presupostario
non estean afectados ó cumpri-
mento de obrigas xa recoñecidas
quedarán anulados de pleno
dereito.

Non obstante, poderán incorpo-
rarse ós correspondentes créditos
do Presuposto de Gastos do exer-
cicio inmediato seguinte:

a) Os créditos extraordinarios e
suplementos de crédito, así como
as transferencias de créditos, que
fosen concedidos ou autorizados,
respectivamente, no último trimes-
tre do exercicio presupostario.

b) Os créditos que amparen
compromisos de gastos contraídos
antes do último mes do exercicio
presupostario e que, por causas
xustificadas, non se puideran rea-
lizar durante o mesmo.

Os créditos que se incorporen,
en virtude do disposto nos aparta-
dos a) e b) anteriores, deberán
aplicarse ós mesmos gastos que
motivaron a adquisición do com-
promiso.

c) Os créditos para operacións
de capital.

Os créditos así incorporados
deberán aplicarse a operacións de
capital.

d) Os remanentes efectivos non
comprometidos, que se incorpo-
rarán ó Presuposto da seguinte
forma:

1.— Os procedentes de subven-
cións específicas para servicios
transferidos incorpóranse aplicán-
doos ás finalidades do servicio
concreto correspondente.

2.— Os remanentes proceden-
tes de subvencións para inversións
reais aplícanse ó propio programa
para o que foron concedidas.

e) Aqueloutros créditos que
corresponden a servicios transferi-
dos e a materialización dos cales
non se puidera realizar durante o
exercicio pola súa proximidade ó
remate do mesmo.

Artigo 5

Poderanse autoriza-las transfe-
rencias de créditos que se relacio-
nan a seguir:

A) Coa autorización do Gober-
no da Comunidade, a proposta da
Consellería de Economía:
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Un.— Á Sección 21, Concepto
611.1, para financiar inversións
reais polo importe a que ascende o
80% dos excedentes que se produ-
zan nas consignacións presuposta-
rias de persoal de servicios cen-
trais da Xunta como consecuencia
do retraso na incorporación do
mesmo ou da contratación de per-
soal de inferior categoría da pre-
vista.

Dous.— Á Sección 21, Concep-
to 611, para financiación de inver-
sións reais polo importe a que
ascendan os excedentes que se
produzan nos créditos de inver-
sións non utilizados polas distintas
Consellerías.

A estimación das transferencias
levarase a cabo dous meses antes
do remate do exercicio presupos-
tario.

Destas transferencias darase
conta á Comisión de Economía,
Facenda e Presupostos.

B) Á Sección 21, Concepto
611.2, polo importe a que ascenda
o 20% dos excedentes de persoal a
que se refire o punto 1 anterior, co
obxectivo de atender a proxectos
que serán aprobados pola Comi-
sión de Economía, Facenda e Pre-
supostos.

C) Con autorización da Conse-
llería de Economía:

Un.— As que resulten necesa-
rias como consecuencia da distri-
bución que acorde o Consello da
Xunta dos créditos para incremen-
tos adicionais de retribucións de

persoal a que se refire o artigo 13
desta Lei.

Dous.— As que sexan precisas
para dota-lo concepto 21,421 des-
tinado a financia-lo fondo de soli-
dariedade para os traballadores en
desemprego ó que se refire o art.
14 da presente Lei.

Tres.— Entre os restantes con-
ceptos presupostarios coas limita-
cións que se establecen nos artigos
68 e 70 da Lei 11/1977, do 4 de
xaneiro, Xeral Presupostaria.

Artigo 6

Considéranse ampliables ata
unha suma igual ás obrigas das
que sexa preceptivo o seu recoñe -
cemento, previo cumprimento
dos requisitos a que fai referencia
o artigo 66 da Lei Xeral Presu-
postaria, os créditos que, incluí-
dos nos Presupostos da Comuni-
dade Autónoma, se detallan a
seguir:

a) Os créditos destinados ó pago
de cuotas da Seguridade Social así
como as aportacións que a Comu-
nidade Autónoma realice ó réxime
de previsión social, e as presta-
cións regulamentarias e obrigato-
rias do devandito réxime.

b) Os créditos destinados ó
abono de trienios, derivados do
cómputo do tempo de servicios
realmente prestados e do comple-
mento de indemnización ou subsi-
dio familiar.

c) As dotacións de persoal na
medida en que sexan cubertas de
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conformidade coa Lexislación apli-
cable en virtude de transferencias
de funcionarios da Administración
Central do Estado con destino ós
servicios centrais ou periféricos da
Xunta de Galicia

d) Os créditos destinados ó pago
de persoal laboral en canto deban
de ser incrementados como conse-
cuencia de elevacións salariais
dipostas de conformidade coa nor-
mativa vixente.

e) Os créditos dos que se modu-
le a súa cuantía pola recaudación
obtida naqueles ingresos que
doten conceptos integrados nos
respectivos presupostos. A dota-
ción destes créditos e a súa dispo-
nibilidade queda supeditada á cifra
de ingresos que se obteña.

f) Os destinados a promove-la
normalización no uso da lingua
galega.

g) Os destinados ó exercicio de
accións, a interposición de recur-
sos e, en xeral, a utilización de
calquera medio de carácter xurí-
dico, de defensa dos dereitos e
intereses da Comunidade Autóno-
ma tanto xudicial coma extraxu-
dicial

h) Os destinados ó pago de inte-
reses, amortización do principal
no seu caso e gastos derivados da
Débeda Pública ou outras opera-
cións de Crédito.

i) En especial terán a considera-
ción de ampliables os créditos que
figuran nos conceptos 128, 161,
421, 611 e 858 da Sección 21.

Artigo 7

O titular de cada Consellería
poderá redistribuí-los créditos dun
concepto presupostario entre os
distintos subconceptos que o com-
poñen, dando conta da correspon-
dente remodelación ó titular da
Consellería de Economía, quen
deberá da-la súa aprobación previa
cando se trate de conceptos relati-
vos a persoal.

Artigo 8

1. A Xunta de Galicia, a pro-
posta da Consellería de Economía
e previa autorización do Parla-
mento, poderá habilitar créditos
con base ós ingresos derivados das
seguintes operacións:

a) Aportacións de persoas natu-
rais ou xurídicas para financiar,
xuntamente coa Comunidade Autó-
noma ou, no seu caso, con algún
dos seus organismos autónomos,
gastos que pola súa natureza estean
comprendidos nos fins ou obxecti-
vos dos mesmos.

b) Alleacións de bens da Comu-
nidade Autónoma, ou, no seu caso,
dos seus organismos autónomos.

c) Prestacións de Servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Os ingresos procedentes de
transferencias que o Estado realice
para a Comunidade Autónoma,
tanto para financiación dos servi-
cios coma para inversións reais ou
programas a realizar pola Xunta.
Os créditos habilitados partindo
deste último apartado, deberán
aplicarse, no seu caso, á realiza-
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ción daqueles servicios, inversións
ou programas que, ó efecto, se
conviñeran.

f) Créditos do exterior para
inversións públicas.

Artigo 9

O total das retribucións íntegras
anuais que por tódolos conceptos
perciban o Presidente, Vicepresi-
dente, Conselleiros, Secretarios
Xerais Técnicos e Directores
Xerais será o que figuraba no Pre-
suposto da Comunidade Autóno-
ma no exercicio de 1982, incluín-
do as cantidades que para gastos
de representación figuraban con-
signadas no concepto 251,1 das
Consellerías, incrementadas todas
elas nun dez por cento.

Artigo 10

Os funcionarios transferidos ou
adscritos á Comunidade Autóno-
ma de Galicia percibirán en 1983
o aumento porcentual dos seus
haberes na cuantía e nos términos
de aplicación que se sinalen na Lei
de Presupostos Xerais do Estado
para 1983.

A estructura e cuantía das súas
retribucións axeitarase igualmente
á que rexa en todo momento para
os funcionarios da Administración
Civil do Estado.

Artigo 11

O total das retribucións íntegras
dos funcionarios de emprego e do
persoal contratado en réxime de
dereito administrativo incrementa-
rase no mesmo tanto por cento que

se estableza na Lei de Presupostos
Xerais do Estado para 1983.

O incremento anterior aplicarase
tendo en conta que as retribucións
resultantes non sexan superiores ás
dos funcionarios de carreira a que
sexan asimilables. Este límite apli-
carase igualmente ós novos nome-
amentos que poidan producirse en
consonte coa lexislación vixente.

As retribucións básicas deste
persoal non poderán exceder das
de entrada que correspondan ós
funcionarios de carreira do grupo
no que ocupan vacante, e as súas
restantes retribucións terán o
carácter de complementarias.

Artigo 12

A total retribución íntegra men-
sual dos funcionarios que realicen
xornada completa computadas
tódalas súas retribucións non
poderá ser inferior a cincuenta mil
pesetas.

A diferencia que puidera existir
ata alcanzar esta cuantía percibira-
se como complemento especial.

Artigo 13

Ademais dos incrementos pre-
vistos nos artigos anteriores desta
Lei, unha cantidade equivalente ó
2,5 por cento das retribucións ó 31
de decembro de 1982 destinarase a
financia-lo complemento especial
a que se refire o artigo anterior e a
outras finalidades que se estable-
cerán polo Goberno da Comunida-
de en función do disposto pola
Administración Central.
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Artigo 14

Unha cantidade equivalente ó
0,50 por cento dos créditos
incluídos nos Presupostos da
Comunidade para retribucións do
persoal fixo non laboral destina-
rase a financia-lo fondo de soli-
dariedade para os traballadores
en desemprego aportado polos
funcionarios dos que a súa dota-
ción figura na Sección 21, con-
cepto 421.

Artigo 15

Para varia-lo réxime económico
ou a cuantía das retribucións do
persoal laboral en caso de modifi-
cación do salario mínimo inter-
profesional, disposto con carácter
xeral ou de aplicación ó persoal
laboral da Comunidade Autóno-
ma, de Convenios Colectivos que
afecten a toda a rama de activida-
de do persoal laboral respectivo,
cumprirá a tramitación do oportu-
no expediente con suxección ó
que se estableza na Lei de Presu-
postos Xerais do Estado para
1983.

Artigo 16

Durante o exercicio de 1983
non se poderá contratar novo per-
soal con cargo a créditos de inver-
sións.

Artigo 17

A estructura retributiva regulada
nos artigos anteriores non xerará
dereitos que poidan esgrimirse no
momento de regula-la Función
Pública Galega.

Artigo 18

Todo o persoal ó servicio da
Comunidade Autónoma que perci-
ba o complemento de dedicación
exclusiva ou o de absoluta non
poderá exercer ningunha outra
actividade pública nin privada
remunerada.

Artigo 19

O Consello da Xunta, a propos-
ta das Consellerías interesadas,
poderá autoriza-la contratación
directa de todos aqueles proxectos
de obras que se inicien durante o
exercicio de 1983, o presuposto
das cales sexa inferior a cincuenta
millóns de pesetas.

A cuantía dos gastos autoriza-
dos polo procedemento de contra-
tación directa non pode exceder do
15% do total dos créditos para
inversións reais correspondentes a
cada Consellería.

Trimestralmente, o Goberno da
Comunidade enviará á Comisión
de Economía, Facenda e Presu-
postos do Parlamento Galego unha
relación dos expedientes tramita-
dos en uso da autorización expre-
sada.

Artigo 20

A inclusión de calquera obra
dentro dos Plans de Obras e Servi-
cios incluídos nas dotacións que
para inversións figuran nos Presu-
postos Xerais da Comunidade
Autónoma implicará, cando sexa
necesario, a declaración de utilida-
de pública con urxente ocupación,
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que será declarada polo Pleno da
Xunta, a proposta do titular da
Consellería en relación cos servi-
cios que dela dependan. Todo isto
en aplicación do artigo 28.2 do
Estatuto de Autonomía de Galicia.

Artigo 21

Os plans que elaboren as distin-
tas Consellerías para regula-la
execución dos créditos de inver-
sión que figuren nos seus respecti-
vos presupostos, serán aprobados
polo Consello da Xunta, previo
dictame favorable da Consellería
de Economía.

Artigo 22

1. Durante o exercicio de 1983,
a Xunta de Galicia poderá avala-
las operacións de crédito que as
entidades financeiras concedan a
Corporacións locais e Empresas, e
prestar un segundo aval sobre as
Empresas que, avaladas polas
Sociedades de Garantía Recípro-
ca, sexan socios participantes des-
tas. O importe a avalar durante o
presente exercicio non poderá
sobrepasa-la garantía de 300
millóns de pesetas para o primeiro
aval e de 1.200 millóns de pesetas
para o segundo aval.

2. Os créditos avalados terán
como única finalidade a de finan-
ciar inversións que realicen as
pequenas e medianas empresas
radicadas en Galicia. Ningún aval
poderá ser superior ó 2% da canti-
dade global autorizada no aparta-
do primeiro deste artigo.

3. Tódolos gastos derivados da
autorización e formalización dos

avais serán de conta das empresas
avaladas.

4. A formalización destas opera-
cións corresponde ó Conselleiro
de Facenda.

4 bis. Os avais prestados segun-
do o disposto nos apartados ante-
riores serán publicados no Diario
Oficial de Galicia.

Artigo 23

Autorízase á Xunta de Galicia
para que emita Débeda Pública ata
un máximo de 4.000.000.000 de
pesetas para financiar gastos de
Capital.

Excepcionalmente, e ata tanto
que a Comunidade Autónoma non
complete o proceso de asunción de
competencias que se sinalan no Es-
tatuto de Autonomía, a Xunta po-
derá concertar operacións de crédi-
to para financiar gastos correntes.

Corresponde ó Consello da
Xunta, a proposta da Consellería
de Economía, a determinación das
condicións e demais característi-
cas das operacións sinaladas no
apartado anterior. A Consellería de
Facenda, en representación da
Comunidade Autónoma, formali-
zará as operacións de crédito e as
emisións de Débeda que se con-
certen.

A Consellería de Facenda dará
conta á Comisión de Economía,
Facenda e Presupostos do Parla-
mento de tódalas operacións que
se realicen ó amparo das autori-
zacións concedidas no presente
artigo.
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Artigo 24

1. Durante o exercicio de 1983 o
Consello da Xunta poderá eleva-las
taxas e exaccións parafiscais corres-
pondentes ós servicios transferidos
na mesma cuantía en que resultasen
incrementadas polas disposicións
da Administración Central.

2. Os precios dos servicios que
se veñen prestando nos distintos
centros transferidos poderán ser
axeitados polo Consello da Xunta
na cuantía necesaria para mante-lo
nivel de prestación de tales servi-
cios en función dos respectivos
custos de funcionamento.

Disposición adicional primeira

As dotacións presupostarias da
Sección 14, Parlamento Galego,
libraranse en firme e periodica-
mente a nome do mesmo, a medi-
da que este o requira, e non estarán
suxeitas a ningunha xustificación
ante o Goberno.

Disposición adicional segunda

No Proxecto de Lei de Presu-
postos para o ano 1984 uniranse os
Presupostos das Deputacións Pro-
vinciais de Galicia.

Disposición transitoria primeira

A presente Lei será de aplica-
ción ós Organismos Autónomos
que poidan crearse e ó seu corres-
pondente Presuposto, que esixirá
para a súa efectividade a debida
aprobación parlamentaria.

Disposición transitoria segunda

Mentres o Parlamento de Gali-
cia non lexisle sobre a materia,
aplicarase como supletoria a lexis-
lación do Estado.

Disposición derradeira

Autorízase ó Departamento de
Economía para que efectúe nas
Seccións do Presuposto de Gas-
tos da Comunidade as adapta-
cións técnicas que sexan necesa-
rias como consecuencia de
reorganizacións administrativas,
co fin de crea-las seccións, servi-
cios e conceptos presupostarios
que sexa preciso, e autoriza-las
transferencias de crédito corres-
pondentes. Estas operacións, en
ningún caso, darán lugar a un
incremento de crédito dentro do
Presuposto.

De todas elas informarase á
Comisión de Economía, Facenda e
Presupostos.
(1)

Santiago de Compostela, 15 de
xullo de 1983

Gerardo Fernández Albor
Presidente
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(1) O anexo incorporado a esta lei non
se reproduce nesta edición.
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