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Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a creación polo Goberno galego do Instituto Galego de

Crédito e Investimento
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Á Mesa do Parlamento 

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

da deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

O actual contexto de profunda crise económica e financeira que vive Galiza, 

xunto coa perda do sistema financeiro propio, pon de manifesto a existencia de graves 

dificultades para acceder ao crédito e ao financiamento por parte das empresas 

produtivas galegas, especialmente acusadas no caso das pequenas e medianas. Os 

problemas para acceder ao crédito de empresas e tamén das familias, é un dos principais 

factores que está dificultando a recuperación económica no noso país.  

Segundo dados do Banco de España, en marzo de 2014 o volume de depósitos 

dos bancos en Galiza ascendía a 56.601 millóns de euros e o volume total de crédito 

concedido a 47.591 millóns de euros. Unha situación que contrasta co total estatal, onde 

o volume total de crédito (1.445.795 millóns de euros) supera ao volume total de 

depósitos bancarios (1.180.082 millóns de euros). No conxunto do Estado por cada 100 

euros depositados hai 123 euros en créditos concedidos. Galiza, xunto con Castela 

León, Asturias e o País Vasco son as únicas comunidades autónomas que teñen maior 

volume de depósitos que de crédito. Galiza é xa, xunto a Castela e León, a comunidade 

con peor ratio na relación entre créditos e depósitos. Por cada cen euros depositados nas 

entidades financeiras, só se destinan 84 á concesión de crédito dentro do noso territorio. 

O mesmo acontece se examinamos a ratio crédito/poboación. Galiza representa 

o 5,88% da poboación total do Estado, mais de todo o crédito concedido no Estado 
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español, só o 3,29% beneficia a empresas e familias do noso país. Só Estremadura ten 

unha ratio poboación/crédito peor. 

Ademais, esta situación, lonxe de corrixirse, continua agravándose. O volume de 

crédito en Galiza no ano 2009 representaba o 3,88 sobre o total estatal. Dende esa data 

ate o último dato dispoñíbel, de marzo do 2014, este peso reduciuse en seis décimas ate 

chegar ao citado 3,29%, o maior descenso dunha comunidade sobre o total estatal, tanto 

en termos absolutos como en termos relativos. 

Ante esta situación o goberno galego non podo ficar parado e debe comprometer 

os instrumentos financeiros necesarios para modificala xa que é da súa competencia 

estatutaria. Segundo o actual Estatuto de Autonomía de Galiza, desenvolvendo as 

competencias exclusivas establecidas no seu artigo 30, recolle a competencia, no 

apartado 30.1, de “Fomento e planificación da actividade económica en Galiza”, no 

apartado 30.5, relativo a “Institucións de crédito corporativo, público e territorial e 

Caixas de Aforros”, así como no artigo 55.2 onde se establece que “A Comunidade 

Autónoma poderá constituír empresas públicas como medio de execución das funcións 

que sexan da súa competencia”.  

Con este amparo normativo, o grupo parlamentar do BNG considera que Galiza 

debe dotarse dun novo instrumento, que permitira financiar o desenvolvemento de 

novas actividades nos diferentes sectores produtivos do noso país e que contribúa 

positivamente a reordenar o propio sector financeiro galego na dirección de incrementar 

o seu compromiso coa economía produtiva e as familias.  

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate en comisión: 
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“O Parlamento galego insta ao Goberno galego á creación do Instituto Galego 

de Crédito e Investimento segundo os seguintes principios: 

1. Crearase o Instituto Galego de Crédito e Investimento, como unha entidade 

pública empresarial con personalidade xurídica propia, das previstas no artigo 89 da Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral 

e do sector público de Galiza, que estará adscrito á consellaría competente en materia de 

economía e finanzas. 

2. O Instituto Galego de Crédito e Investimento será o instrumento principal da 

política de crédito público do Goberno Galego, estará sometido á normativa de 

aplicación do sector público galego e á do dereito privado que lle sexan de aplicación no 

exercicio da súa actividade.” 

3. No exercicio das súas funcións, o Instituto Galego de Crédito e Investimento 

axustarase ás disposicións orzamentarias anuais e ás directrices que en relación coa 

política económica xeral lle indique o Goberno Galego.” 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2014 

 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada e portavoz s. do G.P. do BNG 

Francisco X. Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 17/09/2014 10:06:12 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/09/2014 10:06:15 
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Paz Franco, María Tereixa e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as demandas que debe realizarlle o Goberno galego ao

Goberno central en relación coa tributación das pensións das

persoas emigrantes retornadas

Publicación da iniciativa, 442, 06.04.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Tereixa Paz Franco e do deputado Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, en relación coa 

tributación das pensións dos e das emigrantes retornadas. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista ven reclamando 

insistentemente, secundando as demandas das persoas afectadas, a necesidade de 

realizar as modificación legais necesarias na lei 35/2006 pola que se regula o 

imposto sobre a renda das persoas físicas coa finalidade de que se establezan 

normas claras, precisas e sobre todo xustas e igualitarias para a tributación das 

pensións percibidas no estranxeiro. 

A única modificación que se introduciu foi a través da disposición adicional 

da Lei 26/2014 na que nun recoñecemento implícito de que a Axencia Tributaria 

estaba realizando unha interpretación abusiva das disposicións legais se establece 

o que chama “período de regularización” que na práctica implica a devolución das 

inxustas sancións, recargas e xuros que se lles impuxeron nos últimos exercicios e 

o establecemento dun período voluntario de tributación para os e as que aínda non 

teñan realizado a declaración. 

Porén esta disposición segue sen supor unha regulación clara e xusta da 

tributación para os e as emigrantes retornadas. Non ten en conta o contido dos 
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distintos tratados bilaterais e tampouco establece mecanismos para o tratamento 

xusto das pensións de invalidez, entre outras consideracións. 

Recentemente dúas novas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galiza veñen a avalar a posición que levamos defendendo desde fai dous anos. No 

seu contido establece de forma explícita e taxativa que o artigo 19 do convenio 

bilateral con Alemania, vixente até o exercicio 2013, exime de tributación as 

pensións pagadas con cartos de procedencia pública dos e das emigrantes 

retornadas de dito país. 

Tendo en conta a gran cantidade de persoas afectadas por esta situación, 

algunhas que xa se viron obrigadas a tributar por ditas pensións e outras que terán 

que facelo antes do 30 de xuño deste ano, este Grupo Parlamentar considera que é 

de extrema urxencia abordar este problema. Non podemos obrigar a miles de 

persoas a ter, aínda por riba, que litigar xudicialmente, incorrendo en novos gastos, 

contra a Axencia Tributaria para que se cumpra coa legalidade. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través da deputada asinante, formula a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a asumir de forma clara e 

contundente a defensa dos intereses dos e das emigrantes retornados ante o 

Goberno do Estado para o cal deberá reclamar a urxente modificación legal nos 

seguintes termos: 
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Regulación clara das obrigas e dereitos de todos e todas as emigrantes 

retornadas, atendendo ás diferentes casuísticas establecendo a súa vixencia a partir 

da aprobación de dita norma e coa conseguinte devolución do cobrado 

ilexitimamente até agora. 

Establecer un réxime tributario que non discriminatorio e que dispense un 

trato igualitario aos e ás emigrantes retornadas.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 19/03/2015 18:30:11 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 19/03/2015 18:30:30 
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1.3 38879(09/PNC-003268)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Ron Fernández, José Javier

Sobre o incremento, por parte da Xunta de Galicia, da partida

destinada ás axudas á tradución da e para a lingua galega nos

orzamentos do ano 2016

Publicación da iniciativa, 510, 28.08.2015



 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao través de Xabier Ron 

Fernández e Ramón Vázquez Díaz, e da súa voceira 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 EN COMISIÓN, relativa ao incremento nos 

Orzamentos do 2016 da partida destinada ás axudas para a tradución do galego. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

No Informe publicado polo Observatorio do Consello da Cultura Galega con data do 14 

de xullo de 2015 sobre o libro e a edición en Galicia achéganse datos preocupantes no 

tocante á tradución do galego, tanto como lingua de partida cara a outras linguas, 

como lingua de destino.  

Dito Informe sinala unha tendencia á baixa de libros traducidos desde o galego cara a 

outras linguas, de tal maneira que se no ano 2007 o galego contara con 198 libros 

traducidos –o tope na serie de sete anos analizada- neste 2014 voltamos a baixar por 

debaixo dos 100, en concreto 93, chegando case ao tope inferior da serie marcado polo 

ano 2012, onde só se traduciran 89 libros. De feito, podemos dicir que nestes últimos 

tres anos (2012-2014) só se traduciron 286 libros, cando antes, en só dous anos, 2010 



 

 

e 2011, se traduciran 308 libros. A serie iniciada nesta lexislatura é perigosa e pon en 

risco o coñecemento das achegas da nosa lingua cara a outros sistemas lingüísticos. 

Se consideramos a lingua galega como lingua de destino do que se produce noutras 

linguas temos que destacar, de novo, a calamitosa cifra do último ano considerado na 

serie, o ano 2013, onde só se traduciron 188 libros, mentres que no ano 2008, inicio da 

serie estatística do Informe, eran 472. Se consideramos os anos 2012 e 2013, temos 

que só se traduciron 422 libros, menos ca nun único ano, por exemplo, o 2011 en que 

se traduciron 560 libros.  Trátase dunha cifra, a do 2013, alarmante, xa que a carencia 

de traducións pon en risco o coñecemento de avances epistémicos e de tendencias de 

innovación en materia de investigación.  

 

Por todo o indicado, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda achega a 

seguinte proposición non de lei:  

- O Parlamento Galego insta á Xunta a incrementar de forma substancial nos 

Orzamentos do 2016 a partida destinada ás axudas á tradución da lingua 

galega en todos os seus apartados e tanto na súa consideración como lingua 

de partida como na de lingua de destino para recuperar de forma significativa 

os indicadores de libros traducidos.  

 

Compostela, 15 de xullo de 2015. 

 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 15/07/2015 10:48:00 



 

 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 15/07/2015 10:48:08 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 15/07/2015 10:48:15 
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1.4 41454(09/PNC-003448)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a

demanda que debe realizarlle ao Goberno central en relación

cos datos da enquisa trimestral de custo laboral do segundo

trimestre de 2015 publicada polo Instituto Galego de

Estatística

Publicación da iniciativa, 524, 23.09.2015



 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, por medio da súa 

deputada Yolanda Díaz Pérez,  ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión III, 

relativa a enquisa trimestral de custo laboral do segundo trimestre do 2015. 

 

Exposición de motivos 

 

A publicación polo IGE da enquisa trimestral de custo laboral do segundo trimestre do 

2015  sinala o sentido que adquire a recuperación económica do PP, que non é outra 

que o de favorecer os intereses das clases dominantes,  cuxa expresión política por 

outra parte representa o partido que sostén ao goberno de Núñez Feijóo.  

Outro trimestre máis o custo laboral das empresas diminuíu en un 2,1% en taxa 

interanual. Para Galiciaese custo laboral total importa 2.242,86 euros. Respecto á 

media estatal seguimos á cola, tanto na evolución interanual que marcou un 

incremento do 0,4% como na contía absoluta, que suma 2.591,5 euros. 

O custo salarial tamén cae un 2,2% en taxa interanual (no Estado se incrementa pola 

contra un 0,6%). O custo salarial queda no noso país en 1.635,8 euros, máis de 300 

euros por baixo do custo medio estatal. 

Evolución semellante presenta o custo laboral por hora efectiva, que si no Estado crece 

un 0,2% en Galicia cae un 2,2%. Cada hora efectiva supón en Galicia 16,67 euros e en 

España, 19,71 euros. 

Galicia acompaña sitúase no penúltimo lugar cos maiores descensos. Traballa máis 

horas que unha media estatal da que progresivamente diverxemos máis. 

 

 



 

 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver unha política alternativa a que 

executa na actualidade para reverter a crecente  desigualdade e pobreza 

provocadas, entre outras cuestión, pola rebaixa salarial.   

- O Parlamento galego insta á Xunta a demandar do goberno central a 

derrogación do decreto lei 10/2010, do 16 de xuño, de medidas urxentes para a 

reforma do mercado de traballo e o decreto-lei 3/2012, do 10 de febreiro, de 

medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. 

 

En Compostela, a 17 de setembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 17/09/2015 13:54:46 
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1.5 41917(09/PNC-003494)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

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

relación co investimento das entidades de capital de risco en

Galicia



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

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. 

 

 

Segundo varios estudos económicos, entre eles, o informe publicado 

recentemente pola Asociación Española de Entidades de Capital Risco, é 

dicir, a Ascri, amosan que a nosa comunidade conta cunhas 185 empresas 

participadas por sociedades deste tipo. Estas empresas dan emprego a máis 

de 18.600 persoas; o que representa o algo máis do 9 % do total estatal, e 

un 4 % máis ca no exercicio anterior.  

 

 

Fronte a esta dinámica empresarial positiva, o documento revela que  o 

investimento deste tipo de sociedades en Galicia caeu un 70 % nos últimos 

dous anos. Dende o Grupo Parlamentario Socialista cremos que se trata dun 

dato que, sen lugar a dúbidas, é claramente desfavorecedor para o tecido 

asociativo autonómico e, que polo tanto, non ten indicio de melloras na 

recuperación da nosa economía. 

 

 

Co peche ou restrición do financiamento bancario levado a cabo nos 

últimos tempos, foron moitas as empresas que se viron na obriga de 

recorrer a este tipo de investimento. Tal é así que, a través deste sistema, 

inxectaron un volume de preto de 800 millóns entre 2007 e 2014, 

situándonos como a sexta Comunidade de España con máis entidades 

participadas. 

 

 

Neste senso, o informe tamén especifica claramente que o último ano dese 

período tampouco foi precisamente alentador. O tecido empresarial tan só 

captou 15 millóns de euros no pasado exercicio fronte aos 48,6 do ano 

anterior; unha caída alarmante que reflicte que Galicia tan só acadou o 0,5 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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% do investimento realizado en España, mentres no pasado ano esta 

porcentaxe se situaba no 2,3 %. 

 

 

É dicir, que a tendencia en Galicia é contraria ao conxunto do tecido 

empresarial español, onde este tipo aumentou un 51,3 %, ao pasar dos 

2.100 millóns de 2013 a preto de 2.100 do pasado exercicio. 

 

 

Por outra banda, cabe destacar que, do investimento realizado o pasado ano 

en España polas entidades de capital de risco, Galicia concentra o 4,6 %; o 

dato máis baixo do último cuadrienio.  

 

 

Diante desta situación, que o Grupo Parlamentario Socialista non considera 

menor á hora de consolidar a recuperación económica, presenta a seguinte 

proposición non de lei. 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que: 

 

 

1º) Concrete se ten previsto poñer en marcha algún tipo de medida que 

permita que o investimento destas entidades aumente no vindeiro ano. 

 

 

2º) Nos Orzamentos de 2016 se asegure, manteña e aumente este 

investimento, pois estes fondos normalmente toman participacións en 

Pemes, que permiten a consolidación do seu capital nun longo período de 

tempo, obtendo beneficios a curto prazo. 

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de setembro de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Carlos González Santín na data 24/09/2015 16:50:23 
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José Antonio Sánchez Bugallo na data 24/09/2015 16:50:35 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 24/09/2015 16:50:48 

 



 

 

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Día: 07.10.2015        Hora: 16:30

Orde do día

 

 

1.6 41929(09/PNC-003496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dun

novo modelo de financiamento autonómico que permita prestar

uns servizos públicos esenciais de calidade
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

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

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

Luís 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. 

 

 

No último Consello de Política Fiscal e Financeira estableceuse un único límite 

de déficit público para todas as CC.AA do 0,3 % do PIB para o exercicio 2016, 

do 0,1 % no 2017 e do 0,0 % no 2018. 

 

 

Pola contra, o obxectivo de débeda  pública para o conxunto das comunidades 

autónomas fíxase no 22,5 % do PIB nacional para o ano 2016; do 21,8 % no 

2017 e do 20,9 % no 2018, aínda que se fixa un limite de débeda diferente para 

cada comunidade que vai dende o 38,2 % para o ano 2016 da Comunidade 

Autónoma de Valencia ata o 13 % da Comunidade Autónoma de Madrid tamén 

para o ano 2016. 

 

 

No caso galego o limite de débeda para Galicia é do 18,1 % converténdose de 

facto nunha das CC.AA con menor débeda permitida para os anos 2016, 2017, e 

2018. 

 

 

Isto implica que todo o esforzo feito nos últimos anos sobre a base dos recortes 

nos servizos públicos non se viron recoñecidos polo Goberno  de España e vai 

implicar que teñamos que seguir reducindo a nosa capacidade investidora ao 

verse obrigada a nosa comunidade a fixar un teito de gasto inferior ao que 

realmente lle correspondería despois do esforzo feito nos últimos anos. 

 

 

Ademais vemos que o esforzo en redución do déficit público recae precisamente 

sobre as CC.AA que son as que teñen que facer fronte a servizos esenciais como 

a educación a sanidade e os servizos sociais. 
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Si a todo isto lle sumamos o anuncio do presidente Feijoo de que para o próximo 

orzamento da Xunta se van seguir baixando impostos propios da nosa 

comunidade como o de sucesións e doazóns, estamos ante un escenario 

preocupante de cara o próximo exercicio orzamentario. 

 

 

Por todo iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se dirixa o Goberno 

central  e lle demande un novo sistema de financiamento, que permita prestar os 

servizos públicos esenciais da nosa comunidade autónoma  con calidade. 

 
 

Pazo do Parlamento, 24 de setembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Carlos González Santín na data 24/09/2015 17:56:45 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 24/09/2015 17:56:56 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 24/09/2015 17:57:09 
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