
MEMORIA ECONÓMICO–FINANCEIRA

PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
AXENCIA TURISMO DE GALICIA

MEMORIA ECONÓMICA FINANCEIRA DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA

O Decreto 72/2022, do 25 de maio, polo que se establecen os órganos superiores e

de  dirección  dependentes  da  Presidencia  da  Xunta  de  Galicia,  adscribiu  á

Presidencia da Xunta de Galicia a Axencia de Turismo de Galicia. Posteriormente, o

Decreto  108/2022,  do  16  de  xuño,  establece  a  estrutura  orgánica  dos  órganos

superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

O artigo 41.2.b) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento

da  Administración  xeral  e  do  sector  público  autonómico  de  Galicia,  esixe  no

procedemento  de  elaboración  de  disposicións  regulamentarias,  unha  memoria

económico-financeira que conteña a estimación do custo ao que poida dar lugar e,

de ser o caso, a súa forma de financiamento. Así mesmo, a Orde da Consellería de

Facenda,  do  3  de  marzo  de  2011,  pola  que  se  establece  o  contido  mínimo  da

memoria  económico-financeira,  nos  casos  de  iniciativas  lexislativas  ou  de

aprobación  de  normas  con  rango  regulamentario,  plans  ou  programas  de

actuacións, establece unha metodoloxía propia para a elaboración das memorias

económico-financeiras.

O anterior por canto, o turismo termal en Galicia é un dos produtos turísticos con

maior  grao  de  especialización  e  singularidade,  con  maior  capacidade  de

desestacionalización da demanda, con poder para a captación de máis segmentos

de público, de gran atractivo para a articulación de oferta turística combinada con

outros  produtos  ou  servizos  relacionados  co  patrimonio  cultural,  natural,

enogastronómico e deportivo.

Estrada Santiago Noia, km 3 (A Barcia)
15897 Santiago de Compostela
turismo.gal
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Respondendo  a  estes  obxectivos,  mediante  a  aprobación  do  decreto,  dótase  á

Axencia de Turismo de Galicia dunha nova área con competencias específicas en

materia de turismo termal, situada na provincia de Ourense. Coa creación desta

nova área, que estará integrada na Dirección da Axencia, potenciarase a posta en

valor  turístico  dos  recursos  naturais  e  culturais  vinculados  ao  termalismo  en

Galicia,  con especial énfase na provincia  de Ourense, estruturando a oferta,  os

recursos e os servizos  de tal  xeito que conduzan ao impulso de Ourense como

Provincia Termal.

Así, procede adaptar a RPT ao establecido na vixente estrutura orgánica.

A modificación  supón a creación dunha nova área de turismo termal á fronte

da que estará un/unha xefe/a de área e que contará co apoio de dúas xefaturas

de sección.

A  repercusión  económico-financeira  para  facer  fronte  ás  creacións  propostas

estímase nun custe de 170.628,52   €  , en base ao establecido na Lei 6/2022, do 27 de

decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano

2023 segundo o seguinte detalle:

Creación de postos

TP LIÑA CÓDIGO POSTO DENOMINACIÓN GR NIV/
CAT

MASA
SALARIAL SEG. SOCIAL CUSTO

TOTAL

F 1527 PX.A29.10.000.32001.002
XEFATURA DE AREA 
TURISMO TERMAL 

A1 28A 49.337,71 14.801,31 64.139,02

F 3663 PX.A29.10.000.32001.004
XEFATURA DE SECCION 
TURISMO TERMAL I

A1 25 40.957,50 12.287,25 53.244,75

F 3663 PX.A29.10.000.32001.005
XEFATURA DE SECCION 
TURISMO TERMAL II

A1 25 40.957,50 12.287,25 53.244,75

TOTAL 131.252,71 39.375,81 170.628,52

O custe que supón a creación da área termal está orzamentado nos orzamentos

xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2023.

Non supón coste económico algún, modificar o Corpo/Escala e a denominación do

posto con código PX.A20.00.002.15770.052 denominado Xefatura Sección Técnico-

C
VE

: V
7e

hr
XA

ny
1F

4
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=V7ehrXAny1F4


Turística. Na RPT actual consta aberto exclusivamente Administración Especial.  É

necesario abrilo exclusivamente a Administración Xeral aos grupos A1, A2 e C1 e

sen ningún mérito ou requisito. A denominación será “Xefatura Sección Técnico-

Turística”

Esta proposta ven xustificada pola necesidade de facilitar a súa cobertura.

Amortización de postos

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
PROGRAMA 04 A2 761A

T
P

LIÑ
A

CÓDIGO POSTO DENOMINACIÓN SUB

GR

NIV
/

CAT

MASA

SALARIAL

SEG.

SOCIAL

CUSTO

TOTAL

L 3301 PROFESOR IX (75%) II - TUC 26.459,72 7.937,92 34.397,64

L 3301 PROFESOR IX (75%) II - TUC 26.459,72 7.937,92 34.397,64

L 3347 TITULADO/A GRAO MEDIO (IET) II 28.223,64 8.467,09 36.690,73

L 2536 EXPERTO/A - TUC 33.894,00 10.168,20 44.062,20

L 3300 PROFESOR/A VIII - TUC 35.279,40 10.583,82 45.863,22

TOTAL 150.316,48 45.094,95 195.411,43

As amortizacións  propostas financiarán a modificación da RPT da Presidencia da

Xunta de Galicia.

Asinado electronicamente en Santiago de Compostela

A directora da Axencia Turismo de Galicia

María Nava Castro Domínguez
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