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1.1 32747(09/POC-004812)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da cuantificación

realizada polo Ministerio de Facenda e Administracións

Públicas respecto do sobrecusto financeiro que tivo para

Galicia o endebedamento financeiro no período 2010-2014, así

como o beneficio financeiro que se vai derivar do novo fondo

previsto para o financiamento de determinadas comunidades

autónomas á marxe do Fondo de Liquidez Autonómico

Publicación da iniciativa, 413, 10.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Carlos González Santín, José Antonio Sánchez Bugallo e José Luis Méndez 

Romeu, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

3ª. 

 

 

Logo de varios anuncios contraditorios, o Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas promoveu a finais do ano pasado a creación dun novo 

fondo para que determinadas comunidades autónomas puideran financiarse á 

marxe do existente Fondo de Liquidez Autonómico.  A Xunta de Galicia, en data 

19 de xaneiro de 2015, un día antes do prazo establecido,  decidiu acollerse a tal 

mecanismo de financiamento. 

 

 

Da información facilitada polo Ministerio  despréndese en primeiro termo que a 

Xunta de Galicia se financiou no pasado a uns tipos superiores aos que o 

realizaron outras comunidades autónomas a través do Estado; e que supuxeron 

para Galicia un sobre custo financeiro de 211 millóns de euros no período 2010-

2014, segundo datos do propio Ministerio. Estes datos poñen en evidencian as 

afirmacións, repetidas en varios ocasións polo presidente da Xunta de Galicia e 

membros do seu Goberno, de que os custes financeiros acadados por Galicia eran 

inferiores aos propostos dende a administración central.  

 

 

Faise evidente que este sobre custo financeiro non o tiveron boa parte do resto de 

Comunidades Autónomas; precisamente aquelas que tiveran un comportamento 

máis afastado dos obxectivos de cumprimento do déficit público. Polo que 

Galicia saíu prexudicada do cumprimento de tales obxectivos. 

 

 

 

Tampouco resulta certo que o financiamento acadado co novo fondo,  - o 

denominado de “facilidade financeira” -, estea completamente libre de obrigas 

para a nosa comunidade, xa que se require que se realice a solicitude á 

Administración central, que será a que deberá aceptala, a quen se lle remitirán 

determinados informes periódicos e que polo Consello de Goberno da Xunta de 

Galicia se acepte o compromiso de destinar os fondos ás necesidades que aprobe 

a Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. Todo iso ademais 
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de cumprir con determinadas obrigas tales como non realizar operacións 

instrumentais en valores ou operacións de crédito a longo prazo, salvo previa 

autorización expresa por parte da administración central; así como co 

compromiso de cumprir cos acordos que ao respecto se poidan adoptar para o 

desenvolvemento deste mecanismo de financiamento. Polo que resulta evidente 

que supón un recorte á propia autonomía financeira da nosa comunidade. 

 

 

 

Así  determínase na propia normativa aprobada polo Real decreto lei 17/2014, do 

26 de decembro, de medidas de sostibilidade financeira das comunidades 

autónomas e entidades locais e outras de carácter económico, tal e como se 

concreta nos seus artigo 17 e 19. 

 

 

Tanto é así que outras comunidades autónomas – incluso gobernadas tamén polo 

Partido Popular, como a Comunidade de Madrid – non aceptan tal tratamento e 

indican, en declaracións do seu propio presidente, que o novo fondo resulta 

“falso, discriminatorio e arbitrario”. Ademais poñen en dúbida as cifras 

facilitadas – que para Galicia se concretan en 125 millóns de euros, cun 

financiamento a tipo cero, durante os próximos tres anos – e tachan o mecanismo 

de inxusto. 

 

 

As medidas adoptadas non deixan de ser un amaño para non abordar e adiar un 

novo sistema de financiamento, tal e como sería preceptivo e a propia Xunta de 

Galicia se comprometera a promover. 

 

 

Por todo o anterior os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en Comisión. 

 

 

1ª) Está de acordo a Xunta de Galicia ca cuantificación sobre o maior custo 

financeiro que para a nosa comunidade tivo o endebedamento realizado e que foi  

levada a cabo dende o Ministerio? 

 

 

2ª) En caso contrario, en canto valora tal sobre custo financeiro? 
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3ª) Cal será o computo do beneficio financeiro derivado de tal fondo e durante 

que anualidades concretas? 

 

 

4ª) A que gastos ten previsto a Xunta de Galicia dedicar os “aforros” producidos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de xaneiro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Carlos González Santín na data 28/01/2015 13:18:48 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 28/01/2015 13:19:00 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 28/01/2015 13:19:14 
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2. Proposicións non de lei en comisión
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2.1 13650(09/PNC-001099)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co crecemento da débeda pública da Comunidade

Autónoma de Galicia

Publicación da iniciativa, 180, 16.10.2013



 

 

 

     

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

 

O Grupo  Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), por 
medio da súa deputada Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 
160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte PROPOSICIÓN NON DE 
LEI para o seu debate na comisión terceira, relativa ao crecemento imparable 
da débeda pública da comunidade. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Malia o desenvolvemento dunha política austericida, a débeda pública da 
comunidade non deixa de crecer, delatando o fracaso dunha política que por antisocial 
e procíclica deprime a actividade económica  e alimenta unha espiral de 
endebedamento público que estrangula ad futurum as capacidades do noso 
autogoberno. 

Os dados do Banco de España sentencian como mentirosas e fracasadas as políticas de 
Núñez Feijóo. Ao remate do ano  2009,  a débeda cuantificouse en 4.842 millóns de 
euros nametras  á altura do segundo trimestre deste exercicio a débeda subiu  ate  
9.397 millóns de euros. Case se duplicou durante o mandato do “austero” Núñez Feijóo. 
En termos da porcentaxe do PIB, pasou do 8,7% do ano 2009,  ate o 16,8% do segundo 
trimestre do 2013. 

Aumento da débeda que lonxe de servir para manter incólumes os servizos públicos 
que debe prestar a comunidade serviu para pagamento das campañas de axitación e 
propaganda da propia Xunta outrosí de para externalizar servizos e funcións públicas 
que poderían prestar os empregados públicos da Xunta, sometidos outravolta aos 
recortes dun goberno alleeiro, apenas un trasunto dos homes de negro do capital 
internacional. 

O pésimo uso da débeda pública leva a nosa cidadanía a ter que sufragar  por importe 
de 1.110.857 millóns de euros  neste orzamento do 2013. Un importe dunha magnitude e 
utilizada para pagar as mil complicidades político-empresariais que afogan o actual 
réximen político restauracionista. 

Aumenta da débeda que non serviu ao obxectivo de fornecer ás empresas públicas ou 
non públicas da comunidade como se desprende dunha somera ollada ao deserto 
industrial e financiero do país tralo quinquenio Feijóo. 

 



 

 

Unha debéda pública que non evitou o recurso apriorístico e oneroso da chamada 
colaboración público-privada, ou a vampirización do público polos amigos 
empresarios do actual goberno da Xunta. 

Unha débeda pública que o Grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 
avoga por auditar aos efectos de cualificar que parte dela merece a consideración de 
odiosa e, xa que logo, repudiable. 

En atención ao sinalado, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda ( 
(EU-ANOVA) formula a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI para o seu debate na 
comisión terceira: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta e elaborar unha auditoría da débeda 
pública da comunidade para coñecer que parte da mesma ten as 
características para ser cualificada de odiosa , xa que logo, repudiable. 

- O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a realizar as actuacións que 
garantan que calquer  emisión de débeda pública  teña por obxecto o 
mantemento e ampliación dos servizos públicos ou o financiamento de 
investimentos produtivos.  

Compostela, 8 de outubro do 2013. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 08/10/2013 13:10:50 
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2.2 14330(09/PNC-001142)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do

Goberno central para evitar as demoras no pagamento das

indemnizacións do Fondo de Garantía Salarial ás persoas en

paro

Publicación da iniciativa, 190, 06.11.2013



 

 

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA),  ao través de 

Yolanda Díaz Pérez e  Juan Manuel Fajardo Recouso, ao abeiro do recollido no artigo 

160 do Regulamento da Cámara,  presentan a seguinte proposición non de lei para o 

seu debate  na comisión terceira, relativa aos retrasos nos pagamentos do FOGASA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A xurisdición social  atópase colapsada, en tempos do drama laboral causada por unha 

política austericida que exacerba a recesión económica convertida hogano en crise 

social, e non garante a execución de sentenzas. O goberno do Estado resístese coa 

complicidade da Xunta de Galicia a crear os órganos que ano tras ano demándase 

dende o poder xudicial, en particular a última memoria xudicial, para resolver ese 

bloqueo. 

 

En particular, o fondo de garantía salarial sufre as mesmas consecuencias que os 

xulgados no incremento de asuntos, ao verse na obriga  de xestionar o triplo  de 

expedientes cos mesmos medios materiais, de xeito que o aboamento das cantidades, 

obrigatoriamente a pagar en tres meses, sofren retrasos e estanse  a pagar  nun ano. O 

principal prexudicado é a persoa condenada a exclusión e a miseria, a persoa que 

debería ter asistencia  prioritaria das institucións públicas, a traballadora e o 

traballador que ademais de perder o seu emprego ten que esperar  máis alá do que 

recolle a lei para recibir as indemnizacións as que ten dereito. 

 

Unha das expresións máis características desa sorte de fascismo social, na terminoloxía 

do profesor Sousa Santos, que corroe as institucións democráticas do Estado Social 

para desnaturalizalo, e o progresivo desmantelamento do dereito  laboral, dereito 

concebido como tuitivo, que recoñece a diferenza de forza entre as partes e polo tanto 

vela pola defensa dos dereitos da clase traballadora; agora se quere asimilar a relación 

contractual laboral ao dereito civil. Nese rego se inscribe a progresiva desprotección 

xurídica do traballador e os atrancos para que este organismo autonómo cumpra a súa 

finalidade básica de garantir os créditos salariais perante a insolvencia do empresario. 

 

 



 

 

 

 

 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda (EU-

ANOVA)  formula a seguinte proposición non de lei para o seu debate na comisión:  

 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a que realice as xestións oportunas diante 

do goberno central coa finalidade  de dotar de máis medios persoais ao 

FOGASA,  co obxectivo de garantir o pago en tempo e forma ás persoas que 

sofren o drama da perda do posto de traballo. 

 

Compostela, 25 de outubro do 2013. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juán Manuel Fajardo Recouso na data 25/10/2013 12:14:15 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 25/10/2013 12:14:26 
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2.3 30477(09/PNC-002532)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación coa tributación polos impostos do patrimonio e de

sucesións dos grandes patrimonios

Publicación da iniciativa, 386, 03.12.2014
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Parlamentario Mixto , a iniciativa da deputada  Dª. Mª Consuelo 

Martinez García,  ao abeiro do Regulamento da Cámara presenta a seguinte 

Proposición non de Lei, para o seu debate en Comisión, relativa a Proposta 

de actuacións tributarias derivadas do falecemento de Dª Rosalía Mera 

Goyenechea e en relación co plan de inspección tributaria dos grandes 

patrimonios. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

1.- O falecemento o  15 de agosto de 2013 Dª Rosalía Mera Goyenechea, e 

con independencia das distintas e diversas consideracións e valoracións sobre 

a súa traxectoria empresarial e humana, levou aparellado consecuencias 

económicas de manifesta transcendencia na facenda autonómica, ao 

devengarse e recadarse unha cota tributaria polo Imposto de Sucesións que, 

non obstante as precisións e condicionantes que logo se dirán, sería 

cuantitativamente significativa. 

2.- Respecto do réxime fiscal aplicable ao mencionado imposto de sucesións 

compre ter en conta o seguinte: 

Primeiro.- A exención/redución do 99 % no imposto de sucesións na normativa 

autonómica de Galiza (Redución pola adquisición de bens e dereitos afectos a 

unha actividade económica e de participacións en entidades; art. 7.4 do DL 

1/2011, de 28 de xullo)  esixe a concorrencia e cumprimento de varios 

requisitos, entre eles, o de que o centro principal de xestión da empresa ou do 

negocio profesional, ou o domicilio fiscal da entidade, se atope situado en 

Galicia e se manteña durante os cinco anos seguintes á data de devengo do 
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imposto; o segundo, o máis importante e relevante neste caso, que á data de 

devengo do imposto (data do falecemento, 15/08/2013) á empresa individual, 

ao negocio profesional ou ás participacións lles sexa aplicable a exención 

regulada na alínea 8 do artigo 4 da Lei 19/1991, de 6 de xuño, do imposto 

sobre o patrimonio. 

Segundo.-  De acordo cos datos dispoñibles e de acceso público Dª Rosalía 

Mera Goyenechea era a partícipe maioritaria da sociedade patrimonial Rosp 

Corunna S.L, a cal era a socia única de Rosp Corunna Participaciones 

Empresariales S.L  e Ferrado Inmuebles S.L, sociedades unipersoais, todas 

elas con domicilio fiscal en Galiza, se ben algunhas das sociedades delas 

dependentes, e coformantes do grupo empresarial, tiñan domicilio fiscal en 

Madrid (caso das SICAV) e mesmo algunhas delas en paraísos fiscais (estado 

de Delaware-USA e illa de Guernsey-RU).   

Terceiro.- As recentes sentenzas do TSXG de 13 de marzo de 2013 (rec. 

15062/2013) e 2 de outubro de 2013 (rec. 15250/2013), cuxos obxectos 

procesais son as declaracións do imposto de patrimonio de Dª Rosalía Mera 

Goyenechea e outra, de varios anos, resolveu declarar que non concorre a 

exención do art. 8.4 do Imposto de Patrimonio, en relación coa sociedade 

matriz, Rosp Corunna S.L.  En dita sentenza, e no seu fundamento de dereito 

terceiro, precísase que “Verbo do fondo da controversia esta cínguese á 

aplicación (plena) da exención do artigo 4.oito da Lei 19/1991 de 06.06 ás 

participacións que a Sra.... tiña na entidade ROSP CORUNNA SL. A recorrente 

- no ano 2002- tiña una participación nesta sociedade do 85,78%. A sociedade 

posúe o 100% das accións da sociedade FERRADO INMUEBLES SL e o 100% 

das acción de ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL, 

quen, a súa vez posúe o 100% das acción de dúas sociedades anónimas de 

inversión mobiliaria de capital variable: BREIXO INVERSIONES SIMCAV SA e 

SOANDRES DE ACTIVOS SIMCAV SA e posúe participacións noutra serie de 

entidades non transparentes.  Sostén que a totalidade das participación en 
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ROSP CORUNNA SL están exentas, e que non se poden ter en consideración 

- aos efectos do imposto do patrimonio- as participación indirectas”.  

Pois ben, as sentenzas confirman as Resolución do TEAC (Tribunal Económico 

Administrativo Central) no senso de considerar que as participacións 

patrimoniais de Dª Rosalía Mera non estaban exentas de tributación no 

Imposto de Patrimonio. E se non estaban exentas do imposto de patrimonio 

tampouco o estarían do imposto de sucesións, de acordo coa normativa 

actualmente vixente e sinalada anteriormente, dado que, a criterio deste grupo, 

os fundamentos xurídicos da non exención son extensibles á normativa e 

situación tributaria actuais. 

Se ben ditas sentenzas non son firmes (descoñecendo esta deputada se foron 

recorridas en casación), as posibilidades de que prospere o recurso son 

ínfimas ou nulas, xa que o Supremo xa ten ditado xurisprudencia ao respecto. 

De feito, a sentenza do TSXG que fallou en contra de Rosalía Mera contén os 

mesmos fundamentos xurídicos que unha previa 03/03/2011 (sobre as 

sociedades patrimoniais de D. Pablo Castellano), que foi confirmada 

integramente pola recente STS de 03/06/2013. Criterio xurisprudencial sobre a 

non exención do imposto de patrimonio das sociedades patrimoniais que, por 

certo,  o Supremo xa se pronunciou do mesmo xeito referido ao seu ex-esposo, 

D. Amancio Ortega, tamén en recente STS de 21/05/2013. 

En consecuencia, e a criterio deste grupo, e cos datos e informacións 

coñecidos, non concorre a causa de exención do art. 7.4 do DL 1/2011, de 28 

de xullo, en relación co art. 8.4 da Lei do imposto de patrimonio.  

A consecuencia económico-tributaria de tal non exención é o devengo e 

posterior ingreso dunha cota tributaria de especial transcendencia para a 

facenda autonómica. 

3.- Na Resolución do 16 de maio de 2014, da Dirección da Axencia Tributaria 

de Galicia, pola que se aproban os criterios xerais do Plan xeral de control 
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tributario 2014  fixasen como directrices preferentes as de  “Comprobación do 

cumprimento dos requisitos para gozar de beneficios fiscais, en especial as 

reducións na base impoñible referidas a empresas e vivenda, tanto das 

condicións que se deben cumprir no momento da remuneración como dos 

comportamentos posteriores a que obriga a norma, en especial os requisitos 

previstos no artigo 4.8 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o 

patrimonio….” así como a de  “Comprobación da masa hereditaria no imposto 

sobre sucesións, en especial a súa adecuación cos rexistros administrativos e 

fiscais, a comprobación de actos anteriores do causante, a adición de bens nos 

supostos establecidos na norma e a comprobación de cargas, débedas e 

gastos, en especial de débedas con persoas ou entidades coas cales exista 

algún tipo de vinculación”.  

4.- O plan de control e inspección tributario das grandes fortunas inclúe o 

imposto de sucesións, moi especialmente, e de xeito preferente a base 

impoñible e, no seu caso, reducións, no referido á transmisión mortis causa das 

participacións en sociedades patrimoniais das grandes fortunas, caso da de Dª 

Rosalía Mera Goyenechea. Esixencia de inspección tributaria que resulta tanto 

máis obrigada cando, como é o caso, trátase dun suposto de gran volume 

patrimonial, instrumentalizado a través de sociedades patrimoniais, e algunhas 

delas mesmo domiciliadas en paraísos fiscais. 

Por todo elo, preséntase a seguinte Proposición Non de lei para o seu debate 

en Comisión:  

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

1. De conformidade coas directrices de inspección preferente do Plan Xeral 

de Control Tributario do 2014, instar á Axencia Tributaria de Galiza a 

estremar a inspección e verificación da declaración tributaria 

correspondente ao imposto de sucesións de Dª Rosalía Mera 

Goyenechea, en especial respecto do cumprimento do art. 7.4 do DL 
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1/2011, de 28 de xullo, en relación co art. 8.4 da Lei 19/1991, do imposto 

do patrimonio, e de acordo coa doutrina xurisprudencial exposta na 

exposición de motivos deste acordo. 

2. Proceder ás modificacións normativas necesarias no réxime fiscal dos 

impostos de patrimonio e de sucesións, tendentes a axustar e precisar 

as reducións fiscais das sociedades patrimoniais aos efectos de evitar o 

fraude fiscal dos grandes patrimonios. 

3. Presentar informe ante o Pleno do Parlamento, no prazo máximo de tres 

meses,  sobre as actuacións de inspección tributaria realizadas cuxo 

obxecto son os grandes patrimonios e, especificamente, as relativas ao 

imposto de patrimonio e imposto de sucesións. 

 

Galiza, a 21 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 21/11/2014 15:12:15 
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2.4 32579(09/PNC-002743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que

debe levar a cabo o Goberno galego en relación co baixo nivel

de execución orzamentaria acadado no ano 2014

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, Juan Carlos González Santín e José Antonio Sánchez Bugallo, e do 

deputado-portavoz, José Luis Méndez Romeu, ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate na Comisión 3ª. 

 

 

Os datos oficiais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 

recentemente coñecidos, indican un volume de execución tremendamente baixo 

no tocante aos investimentos previstos pola Xunta para materializar durante o 

ano 2014, xa sexa directamente o mediante transferencias a outras entidades. Dos 

1.671 millóns de euros do que dispón ao longo do ano para dedicar a 

investimentos, unicamente executou obrigas por importe de 679 millóns de 

euros, unha porcentaxe do 40 %. Así,  a Xunta de Galicia ten sen executar 992 

millóns de euros, a falla de soamente un mes para o peche definitivo. Ademais 

estes datos se achegarán moito aos de todo o cómputo anual, xa que só falta 

decembro e o peche do exercicio tivo lugar con anterioridade.  

 

 

De cada euro que forman parte do orzamento do 2014 de investimentos da nosa 

Comunidade Autónoma, mais da metade non se chegará a executar.  

 

 

Galicia se sitúa como unha das Comunidades cun grado de execución menor, 

pois resulta ser un 22 % inferior á media para o conxunto das Comunidades 

Autónomas, co que se confirma a xestión nefasta do goberno Feijoo. 

 

 

Se a baixa execución dos investimentos é unha constante dos gobernos Feijoo, 

todo parece indicar que incluso o grado de execución do 2014 superará os baixos 

niveis de anos anteriores. 
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Por todo o anteriormente exposto o Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

 

 

O Parlamento de Galicia rexeita a baixa execución acadada pola Xunta de Galicia 

en relación ás dotacións para investimentos que conforman os  orzamentos da 

nosa Comunidade,  e insta ao Goberno galego a mellorar e levar a cabo para o 

futuro as actuacións necesarias para lograr unhas porcentaxes superiores na súa 

execución.  

 

 

Pazo do Parlamento, 23 de xaneiro de 2015 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Carlos González Santín na data 23/01/2015 13:02:45 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/01/2015 13:03:06 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 23/01/2015 13:03:23 
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2.5 32665(09/PNC-002751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ante o

Goberno central en relación co réxime fiscal do colectivo de

pensionistas emigrantes retornados

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Carmen Gallego Calvar, Mª 

Soledad Soneira Tajes, Juan Carlos González Santín, José Luis 

Méndez Romeu e José Antonio Sánchez Bugallo, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o réxime 

fiscal do colectivo de pensionistas emigrantes retornados. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno estatal acaba de abrir un prazo para regularizar a situación das 

pensións dos emigrantes retornados, introducindo esta posibilidade na Lei 

de reforma fiscal, e recoñecendo así os erros cometidos con este colectivo 

tantas veces denunciado nas rúas polos afectados e afectadas. 

 

Esta corrección de criterio do Goberno, coincide con parte das 

reclamacións formuladas polo Partido Socialista, que contaron no 

Parlamento de Galicia co apoio de todos os grupos pero que nas Cortes 

Xerais foron desbotadas polo Partido Popular, o que deixa en evidencia 

unha actitude partidista que demostra pouca humildade e respecto cara o 

resto das forzas políticas deste país. 

 

E é que, o Goberno, aproveitando a tramitación da Lei de reforma fiscal, 

recoñece o erro no trato que mantivo con este colectivo ao revocar as 

sancións, recargas e os seus conseguintes intereses e abrir un prazo de seis 

meses para que todas e todos os afectados puideran regularizar unha 

situación que o propio ministerio promoveu. 

 

E a pesar de que debéramos celebrar esta rectificación do Goberno, o certo 

é que se presume insuficiente e de novo inxusta.  É evidente que ao revocar 

as sancións, o Goberno, recoñece que non houbo mala fe por parte destes 

contribuíntes, e que a non declaración tributaria debeuse, non a unha 

situación de intencionalidade por parte do colectivo de emigrantes, senón a 

unha manifesta falta de información da que o único culpable é o Ministerio 

de Facenda. 
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É por ilo, que o Goberno, máis alá de rectificacións parciais debe buscar 

unha solución global, xusta e racional a esta situación, promovendo que o 

tratamento fiscal destes xubilados retornados sexa igualitario cos xubilados 

e xubiladas nacionais, para evitar agravios comparativos. 

 

Ademais, para que as súas obrigacións fiscais se equiparen, debera 

establecerse o carácter irretroactivo da norma e devolverlles, ademais das 

sancións, as cantidades abonadas dos anos non prescritos. 

 

Debe recoñecer o Goberno que parece improcedente que, outra vez, teñan 

que ser os e as cidadás afectadas, os que asuman como propios os erros do 

Goberno, en tanto este, non fará as devolucións de sancións, recargas e 

intereses de oficio, se non que cada cidadán e cidadá se ve obrigado, a facer 

a oportuna reclamación; esquece de novo o Goberno que está ante un 

colectivo vulnerable ao que os trámites administrativos se lles antollan 

complicados, e lles obriga a recorrer de novo a xestores co custo que elo 

lles carrexa. 

 

Ademais, o Goberno obviou tamén que a día de hoxe non existe unha 

regulación que permita a homologación das retribucións por invalidez deste 

colectivo, o que provoca unha importante disparidade de criterios entre 

países respectos ás mesmas.  A proposta que fai o Goberno non evita este 

problema, polo que se deberían articular convenios de regulación cos 

organismos públicos correspondentes, que eviten que os grados de 

invalidez aprobados no país de orixe laboral non se vexan reducidos ao seu 

regreso a España. 

 

Por último tampouco debéramos esquecer que estes cidadáns e estas 

cidadás foron tratados de forma inxusta como defraudadores e 

defraudadoras por culpa dun cambio de interpretación por parte do 

Goberno, sen ter sido comunicado, polo que se entende que o Goberno 

debera articular medidas que lles compensen moralmente polo trato 

recibido. 

 

A isto, engádese a paradoxal situación que, dende este verán, no que se 

coñece o anuncio do Goberno de España para rectificar, aínda que de xeito 

insuficiente, se seguen tramitando sancións a este colectivo e mesmo 
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nalgúns casos practicando embargos de contas que xeran desesperación nas 

persoas afectadas. 

 

É por ilo que o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar diante do Goberno 

do Estado: 

 

1. Que se realice unha equiparación das condicións fiscais para o 

colectivo de emigrantes xubilados retornados coa dos xubilados 

nacionais. 

2. Que a Axencia Tributaria, devolva a totalidade do cobrado en 

materia de sancións, recargas e intereses, realizando de oficio todas 

aquelas devolucións que non foron tramitadas ao finalizar o prazo 

establecido. 

3. Que se recoñeza a irretroactividade da norma para as liquidacións 

que resulten da regularización das pensións do estranxeiro non 

declaradas nos anos non prescritos  e que se devolvan as cantidades 

cobradas ao efecto. 

4. Que se faga unha campaña informativa pola Axencia Tributaria 

sobre a regularización destas rendas e a condonación das sancións, 

recargas e intereses de demora pagados.  Esta campaña tamén debe 

servir para reparar, dalgunha forma, o dano moral causado ao 

colectivo de emigrantes retornados. 

5. Que se homologuen as incapacidades recoñecidas nos países de orixe 

laboral dos emigrantes retornados, establecéndose para ilo, os 

convenios de regulación cos organismos públicos que sexan 

necesarios, para evitar a disparidade nos grados de invalidez entre 

países. 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xaneiro de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/01/2015 18:23:19 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 26/01/2015 18:23:29 
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Juan Carlos González Santín na data 26/01/2015 18:23:38 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 26/01/2015 18:23:46 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 26/01/2015 18:23:57 
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central en relación coas exencións fiscais

recoñecidas á Igrexa católica

Publicación da iniciativa, 413, 10.02.2015

Publicación da iniciativa, 414, 11.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do 

deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 3ª de 

Economía, Facenda e Orzamentos, relativa ás exencións fiscais das que goza a Igrexa 

Católica. 

 

En función dos acordos subscritos entre o Estado español e a Santa Sede en 

1976 e 1979, a Igrexa Católica conserva varios privilexios, impropios dun Estado que se 

declara aconfesional. Parte destes privilexios son de carácter económico, o que supón 

que a Igrexa Católica goce dun financiamento e condicións económicas excepcionais. 

Así, obtén financiamento directo mediante o IRPF e está exenta de pago de varios 

impostos, con exencións no Imposto de Sociedades, no de Transmisións Patrimoniais, 

no de Sucesións e Doazóns, etc.  

Especialmente destacábel é a exención da que goza no pagamento do IBI por 

todos os bens inmóbeis que posúe, tal e como contempla a letra c) do primeiro punto do 

artigo 62 do “Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais”, unha exención que se estende 

tamén a outras asociacións confesionais non católicas. 

Na situación actual de grave crise económica, cunhas consecuencias que están a 

repercutir en toda a poboación, que sofre recortes laborais, sociais e económicos, e que 

debe cumprir coas súas obrigas tributarias, resulta incomprensíbel que a Igrexa Católica 

teña o privilexio de non tributar aos concellos polo seu enorme patrimonio, ao tempo 

que percibe financiamento directo e subvencións para a conservación e mantemento dos 

seus fondos patrimoniais. Nun informe de 2010 a Dirección Xeral do Catastro daba 
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cifras do patrimonio estritamente relixioso da Igrexa católica en Galiza: 7.691 inmóbeis 

e un valor catastral de 426 millóns, cantidade que non repercute nos orzamentos 

municipais. 

É necesario repartir con xustiza os custos e esforzos da crise, tamén no ámbito 

fiscal. Neste sentido, o BNG ten demandado en numerosas ocasións a necesidade de 

acometer unha reforma fiscal que acentúe o carácter progresivo do sistema, de xeito que 

se incremente a equidade e a xustiza do mesmo, ao tempo que permita incrementar os 

ingresos públicos, gravando con maior progresividade as rendas de capital ou os 

grandes beneficios empresariais, así como a creación dun imposto sobre as grandes 

fortunas. Xusto o contrario do que están a realizar os últimos gobernos da xunta de 

Galiza e do Estado. 

Con motivo do roubo do Códice Calixtino, a propia Igrexa Católica afirmaba 

que descoñecía canto ingresa cada ano mediante o “cepillo” nos seus templos. Por 

exemplo, na Catedral de Santiago, o contábel recoñecía recentemente desaxustes na 

contabilidade da catedral, que entre 2002 e 2011 ascenderían a 20 millóns de euros. Por 

outra banda, a restauración da Catedral de Santiago atópase con problemas no seu 

financiamento e mesmo parte da restauración estase a levar a cabo con fondos públicos. 

É tempo de corrixir estas situacións e de rematar con privilexios que resultan 

discriminatorios para a maioría da poboación que sofre consecuencias graves polas 

políticas de recortes nos servizos públicos, por parte dos gobernos da Xunta de Galiza e 

do Estado, mentres debe seguir a pagar os seus impostos. O BNG ven reclamando 

dende hai tempo tanto a revisión dos Acordos coa Santa Sede como, nomeadamente, a 

supresión da exención do pago do IBI por parte da Igrexa. 
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Por todas estas razóns formulamos a seguinte Proposición non de lei para debate 

na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos, relativa ás exencións fiscais das 

que goza a Igrexa Católica. 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1.- Instar ao Goberno do Estado a revisar e modificar os acordos internacionais 

asinados coa Santa Sede en 1976 e 1979, para adecuarse ao carácter aconfesional do 

Estado español, e que supoñan a supresión dos privilexios dos que goza a Igrexa 

Católica no Estado e nomeadamente permita a suxeición ao IBI do seu patrimonio. 

2.- Mentres non se leve a cabo a revisión contemplada no primeiro punto, en 

colaboración cos concellos galegos negociará coa Igrexa católica unha compensación 

aos Concellos polo feito de estar exenta do pagamento do IBI. 

3.- Realizar as modificacións lexislativas necesarias para dotar de maior 

transparencia ás contas da Igrexa Católica e outras confesións relixiosas, nomeadamente 

no que se refire á xestión das esmolas que os fieis deixan nos diferentes templos.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 05/02/2015 13:41:24 
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación con calquera proceso de revenda de Abanca a un gran

grupo financeiro español, e a documentación do proceso de

venda de Novagalicia Banco

Publicación da iniciativa, 419, 19.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do 

deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 3ª de 

Economía, Facenda e Orzamentos relativa ao proceso de venda de Novagalicia Banco. 

 

NCG Banco foi obxecto dunha fonda reestruturación, financiada con fondos 

públicos e acometida directamente polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria 

(FROB). Este proceso rematou coa súa poxa e posterior venda a Banesco, que cambiou 

a denominación comercial de Novagalicia Banco por Abanca. 

As axudas financeiras públicas destinadas á entidade en todo ese proceso de 

reestruturación foron de 8.981 millóns de euros segundo os datos do Banco de España. 

Como resultado, o FROB ostentaba o 62,75% das accións de NCG Banco, o Fondo de 

Garantía de Depósitos (FGD) o 25,57%, sendo o restante 11,68% de titulares de 

participacións preferentes e débeda subordinada. 

En decembro de 2013 o FROB finalizou o proceso de subasta da participación 

do 88,32 por 100 das accións de NCG Banco das que eran titulares dito organismo e 

máis o FGD, unha reestruturación enmarcada no proceso de asistencia financeira 

externa solicitada polo Estado español á Unión Europea, que foi culminado coa sinatura 

do Memorando de Entendemento sobre condicións de Política Sectorial Financeira, de 

20 de xullo de 2012. 

O plan de reestruturación de NCG Banco estendíase durante cinco anos, até o 31 

de decembro de 2017, que remataría cun proceso competitivo de venta, de acordo cos 

obxectivos e principios da reestruturación, tal e como ademais confirmou o Presidente 
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da Comisión Reitora do FROB ante a Subcomisión de reestruturación bancaria e 

saneamento financeiro do Congreso dos Deputados. A pesares destes acordos, o FROB 

decidiu adiantar o proceso de subasta de dita entidade financeira, polo que a actuación 

das autoridades responsábeis do FROB foi totalmente contraria á folla de ruta trazada 

no Memorando e no Plan específico de reestruturación de NCG Banco. 

Alén de terse incumprido eses prazos, tamén se acometeu a poxa e venda de 

NCG Banco nun momento onde existía un consenso case unánime nos analistas 

económicos, como así o sinalou a prensa especializada na materia, en describilo como o 

das oportunidades para investidores estranxeiros para facerse a prezo de saldos de 

activos importantes do tecido financeiro e empresarial no Estado español.  

Por outra banda tamén houbo un incumprimento dun dos obxectivos principais 

do proceso de reestruturación, que era o do uso eficiente dos fondos públicos dedicados 

a esa finalidade, así como que da operación de alleamento resultase un menor custe para 

o contribuínte. A venta cifrouse en  1.003 millóns de euros, pero ademais, como admitiu 

o subgobernador do Banco de España, o Sr. Fernando Restoy, nunha comparecencia no 

Congreso dos Deputados, a eses 1003 millóns hai que lles restar 275 millóns que saen 

do propio FROB para "determinados compromisos e garantías adicionais vencellados, 

sobre todo, ás denuncias de afectados por preferentes e outros conflitos legais”. 

É dicir, dos 8.981 millóns de euros aportados polo Estado só se recuperarán 728 

millóns. Con esta operación, por tanto, perdéronse como mínimo 8.253 millóns de 

euros e  só se recuperará no mellor dos casos, o 8% do diñeiro público investido, dado 

que tamén hai que contabilizar o custo para o erario público dos activos inmobiliarios 

que pasaron a mans do SAREB. 
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Ademais o novo propietario abonará a cantidade comprometida en catro 

cómodos prazos até completar o desembolso total en xuño de 2018. A data de hoxe tan 

só ten abonado 403 millóns. 

Por outra banda, o proceso desenvolveuse contravindo os principios recollidos 

no Memorando e nas Resolucións da Comisión Europea e do FROB (proceso aberto, 

transparente e non discriminatorio). Así, o propio FROB foi mudando as regras da poxa 

de NCG Banco, converténdoo nun proceso opaco, non transparente e discriminatorio.  

Cómpre resaltar, finalmente, que malia o pésimo resultado obtido pola poxa, 

non se optou por declarar deserta a subasta de NCG Banco por parte das autoridades do 

FROB. Temos que ter en conta que contaban aínda cun período de catro anos para 

acometer o Plan de reestruturación e tamén existían precedentes, caso da subasta de 

Caixa Catalunya, que foi posposta en marzo de 2013, ao non existir ofertas que 

compensasen minimamente os fondos públicos destinados ao seu saneamento, mesmo 

con afirmacións da máxima autoridade económica, o Ministro de Economía e 

Competitividade Sr. De Guindos, que ante ofertas recibidas con grave perda de fondos 

públicos dos contribuíntes, expresaba que a devandita entidade “non se podía 

malvender”. 

Así, a precipitación do proceso de venda sen que haxa xustificación pública por 

parte das autoridades responsábeis, nun momento que non era favorábel para acometer 

esta poxa da entidade financeira -como o fracaso rotundo na recadación agardada así o 

demostra- deu como resultado un grave quebranto para a facenda pública e que é 

necesario clarificar. 

Ás razóns devanditas, súmanse nos últimos días noticias sobre presuntas  

negociacións de Caixabank co Sr. Juan Carlos Escotet, Vicepresidente de ABANCA e 

Presidente de Banesco, dirixidas á absorción de Abanca por Caixabank. Segundo estas 
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noticias, a venda de Abanca a Caixabank estaría condicionada ao pago por Caixabank 

dunha cantidade superior á que terá que desembolsar  Banesco ao FROB e a manter 

unha participación no accionariado. 

De confirmarse estas informacións estariamos ante a negociación dun auténtico 

“pelotazo” a costa de causar un grave prexuízo ao erario público. Unha entidade 

saneada cunha inxente cantidade de recursos públicos e vendida ao sector privado polo 

8% do diñeiro destinado para o seu saneamento é revendida polos compradores por un 

prezo superior ao pagado ao FROB. Ademais consolidaríase unha situación de auténtico 

oligopolio financeiro no Estado español agravando o proceso de expatriación  ao que 

está sometido o aforro dos galegos e das galegas e as dificultades de acceso a crédito 

para as nosas familias e empresas. 

O Grupo Parlamentar  do BNG sempre defendeu como solución a 

transformación de Novagalicia Banco nun banco público galego, en vez de destinar 

miles de millóns de euros de recursos públicos ao seu saneamento para despois 

malvendela a un banco privado foráneo, mais como mínimo era esixíbel que este 

proceso de venda se fixese de xeito  que tivese o mínimo custe para Galiza e os/as 

contribuíntes. 

 

Por todas estas razóns formulamos a seguinte Proposición non de lei para debate 

na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos relativa ao proceso de venda de 

Novagalicia Banco. 

“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a 

1.- Opoñerse a calquera proceso de “reventa” de ABANCA a un grande grupo 

financeiro español. 
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2.-Demandar do FROB toda a documentación do proceso de venta de NCG 

Banco e a poñela a disposición do Parlamento de Galiza.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 11/02/2015 17:27:14 
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