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1. Preguntas orais en Comisión
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1.1 45821(09/POC-006781)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do

financiamento autonómico que está a recibir Galicia para a

cobertura dos servizos públicos e a necesidade de elaborar un

novo sistema de repartición, así como as previsións de

demanda ao Goberno central do inicio dos traballos para ese

fin

Publicación da iniciativa, 595, 04.02.2016
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Carlos González Santín, José Luís Méndez Romeu e José Antonio Sánchez 

Bugallo, 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. 

 

Na actualidade, o financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común 

réxese pola Lei 22/2009 do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de 

financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con 

estatuto de autonomía. 

 

 

O Consello de Política Fiscal e Financeira, valorará os distintos aspectos 

estruturais do Sistema de Financiamento, con carácter quinquenal, para informar 

sobre as posibles modificacións que se poidan facer, en aras dunha mellor 

coordinación financeira, garantindo a autonomía e suficiencia das comunidades e 

o equilibrio e sostibilidade do sistema. 

 

 

O Estado de benestar refórzase mediante a incorporación polo Estado de recursos 

adicionais que se integran no sistema, como garantía de equidade e nivelación 

que ten por obxecto asegurar que cada comunidade autónoma recibe os mesmos 

recursos por unidade de necesidade para financiar os servizos públicos 

fundamentais do Estado de Benestar. Concrétanse estes recursos mediante unha 

serie de variables que van determinar a cantidade recibida por cada comunidade. 

 

 

A actual situación de Galicia na que as achegas a cargo do sistema de 

financiamento autonómico son inferiores con respecto a  8 anos atrás, obriga a 

que se teña que aumentar o peso de variables como a dispersión xeográfica ou a 

poboación maior de 65 anos para poder prestar de forma eficiente pola Xunta os 

servizos públicos que necesita Galicia. 

 

Por iso os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cre o Goberno que a financiamento que esta a recibir Galicia é suficiente para 

para cubrir os servizos públicos? 
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2ª)  Cre o Goberno que hai que modificar o actual sistema de financiamento para 

que Galicia reciba mais recursos?  

 

 

3ª)  Vaise esixir polo Goberno da Xunta o Goberno do Estado que se inicien os 

traballos para a elaboración dun novo sistema de financiamento autonómico? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de xaneiro de 2016 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Carlos González Santín na data 21/01/2016 18:56:58 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 21/01/2016 18:57:10 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 21/01/2016 18:57:22 
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1.2 45983(09/POC-006815)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos

resultados para Galicia do sistema de contas públicas

territorializadas publicado polo Ministerio de Facenda e

Administracións Públicas en xullo de 2015 e o método

empregado para a realización deses cálculos, así como a súa

opinión e as actuacións previstas respecto da elaboración e

publicación das balanzas fiscais mediante a metodoloxía do

fluxo monetario

Publicación da iniciativa, 595, 04.02.2016



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á realización de 

balanzas fiscais coa metodoloxía do fluxo monetario. 

 

En xullo do ano 2015, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 

publicou os resultados do “sistema de contas públicas territorializadas”, calculadas cos 

datos fiscais do ano 2012, dando continuidade á publicación das mesmas iniciada no 

ano 2014, onde o cálculo deste sistema de contas realizouse con datos fiscais do ano 

2011. 

As contas elaboradas e publicadas polo goberno son unha variación das balanzas 

fiscais, que teñen como clara intencionalidade política reforzar a concepción centralista 

do Estado, minimizando os múltiples beneficios dos que goza Madrid polo “efecto 

capitalidade”, e reforzar a falsa idea de que Galiza é un territorio subsidiado, que non 

ten recursos suficientes para valerse por si mesmo e precisa da solidariedade estatal. 

Non é casual que o autor da metodoloxía, Ángel de la Fuente, sexa coñecido polas súas 

declaracións moi críticas coa Generalitat sobre as balanzas fiscais. Así, nestas contas, 

todas as escollas metodolóxicas realízanse para favorecer estes obxectivos. 

Neste aspecto cabe destacar o uso do método da carga-beneficio, que ademais se 

leva ate as últimas consecuencias. Neste método, os gastos e investimentos do Estado 

impútanse en función de quén supostamente se beneficia deles, independentemente de 

onde se produza o gasto, o que leva a imputar o gasto nun territorio a residentes doutros 

territorios lonxanos, ao consideralos dalgún xeito beneficiarios. 
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Porén, existen outras opcións metodolóxicas que o Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas se nega en redondo a utilizar, a pesares de ser opcións 

perfectamente recoñecidas no ámbito académico. Así, de xeito alternativo ao uso do 

método da carga beneficio, está o método do fluxo monetario, que se basea en realizar 

unha avaliación comparativa dos ingresos realmente soportados e dos gastos públicos 

territoriais, que se realizan efectivamente nun territorio dado, como se existira plena 

autonomía financeira, mais de acordo sempre coa normativa fiscal e orzamentaria 

vixente.  

Deste xeito, mediante este método, os bens públicos e indivisíbeis atribúense ao 

territorio onde se localiza a produción do servizo, mentres que no criterio de carga 

beneficio eses gastos repártense entre todas as comunidades autónomas segundo a súa 

poboación ou outra variábel de reparto. 

Tamén hai que facer especial mención á computación da Seguranza Social 

contributiva. O actual sistema de pensións é de reparto, e as prestacións contributivas 

parten das cotizacións das persoas traballadoras, existindo un desfase temporal entre a 

cotización e a posterior pensión. Polo tanto, a súa natureza non é fiscal, polo que non 

pode considerarse como un ingreso ou gasto do Estado en relación cos territorios. En 

todo caso, debería ter un tratamento aparte ao dos fluxos fiscais, e de contemplarse nos 

cálculos, debería terse en conta o factor corrector que supón a emigración para traballar 

a outros territorios do Estado e o retorno que se produce na xubilación. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión:  

-Que valoración realiza a Xunta de Galiza dos resultados para Galiza do 

“sistema de contas públicas territorializadas”? 
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-Que valoración realiza a Xunta de Galiza de que eses cálculos so se realicen 

co método da carga beneficio? 

 

-Cre a Xunta de Galiza que teríamos unha información máis completa sobre os 

fluxos fiscais de Galiza co Estado se tamén se elaborasen e publicasen as balanzas 

fiscais mediante a metodoloxía do fluxo monetario? 

 

-Ten previsto realizar a Xunta de Galiza algunha acción tendente a incrementar 

a información e a transparencia dos fluxos fiscais entre Galiza e o Estado?  

 

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2016 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/01/2016 16:22:20 
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1.3 47866(09/POC-007154)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e 5 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do cumprimento

dos obxectivos propostos nos seus plans estratéxicos

Publicación da iniciativa, 614, 10.03.2016



 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, Xosé M. Beiras Torrado, Juan M. Fajardo Recouso, Xabier 

Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz e Eva Solla Fernández, deputados  

pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA 

UNIDA-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª 

 

 

Segundo o Plan Estratéxico 2010-2014, a Xunta de Galicia propúñase acadar o 95% da 

renda media per cápita da UE pero datos recentes de Eurostat indican que se a renda 

media per cápita galega de 2009 equivalía ao 89% da renda media da Comunidade 

Europea, tres anos despois a renda caía ao 80%, onde leva estancada a excepción de 

leves subas en 2014, menores, en todo caso, a respecto da suba media dese ano na UE. 

Comunidades como Cataluña (108 % da renda da UE), Navarra (113), País Vasco (119) e 

Madrid (125) sufriron tamén caídas no seu nivel de renda per cápita, porén, estas seguen 

a ter una renda per cápita superior á media europea. Galicia, polo contrario, ocupa o 

posto 178 das rexións comunitarias por renda. 

 

No Plan Estratéxico 2015-2020 a Xunta de Galicia proponse converxer en 8 puntos coa 

UE e en 5 con España.  

 

A falta de datos do exercicio de 2015, onde cabe agardar una leve mellora que, 

probablemente, e por desgraza, será insuficiente para mudar a tendencia o Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte pregunta para 

resposta oral na Comisión 3.ª: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia a respecto da falta de cumprimento dos retos que se 

propuxo o Goberno galego nos seus Plans Estratéxicos á luz dos datos que amosa 

Eurostat? 

 



 

 

Santiago de Compostela, 29 de febreiro de 2016. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 29/02/2016 17:05:02 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 29/02/2016 17:05:09 

 

Eva Solla Fernández na data 29/02/2016 17:05:13 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 29/02/2016 17:05:21 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 29/02/2016 17:05:24 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 29/02/2016 17:05:28 
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2. Proposicións non de lei
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2.1 45981(09/PNC-003810)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a realización polo Goberno galego dos cálculos da

balanza fiscal de Galicia coa metodoloxía do fluxo monetario

Publicación da iniciativa, 594, 03.02.2016
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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 en Comisión, relativa á 

realización de balanzas fiscais coa metodoloxía do fluxo monetario. 

 

En xullo do ano 2015, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 

publicou os resultados do “sistema de contas públicas territorializadas”, calculadas cos 

datos fiscais do ano 2012, dando continuidade á publicación das mesmas iniciada no 

ano 2014, onde o cálculo deste sistema de contas realizouse con datos fiscais do ano 

2011. 

As contas elaboradas e publicadas polo goberno son unha variación das balanzas 

fiscais, que teñen como clara intencionalidade política reforzar a concepción centralista 

do Estado, minimizando os múltiples beneficios dos que goza Madrid polo “efecto 

capitalidade”, e reforzar a falsa idea de que Galiza é un territorio subsidiado, que non 

ten recursos suficientes para valerse por si mesmo e precisa da solidariedade estatal. 

Non é casual que o autor da metodoloxía, Ángel de la Fuente, sexa coñecido polas súas 

declaracións moi críticas coa Generalitat sobre as balanzas fiscais. Así, nestas contas, 

todas as escollas metodolóxicas realízanse para favorecer estes obxectivos. 

Neste aspecto cabe destacar o uso do método da carga-beneficio, que ademais se 

leva ate as últimas consecuencias. Neste método, os gastos e investimentos do Estado 

impútanse en función de quén supostamente se beneficia deles, independentemente de 

onde se produza o gasto, o que leva a imputar o gasto nun territorio a residentes doutros 

territorios lonxanos, ao consideralos dalgún xeito beneficiarios. 
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Porén, existen outras opcións metodolóxicas que o Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas se nega en redondo a utilizar, a pesares de ser opcións 

perfectamente recoñecidas no ámbito académico. Así, de xeito alternativo ao uso do 

método da carga beneficio, está o método do fluxo monetario, que se basea en realizar 

unha avaliación comparativa dos ingresos realmente soportados e dos gastos públicos 

territoriais, que se realizan efectivamente nun territorio dado, como se existira plena 

autonomía financeira, mais de acordo sempre coa normativa fiscal e orzamentaria 

vixente.  

Deste xeito, mediante este método, os bens públicos e indivisíbeis  atribúense ao 

territorio onde se localiza a produción do servizo, mentres que no criterio de carga 

beneficio eses gastos repártense entre todas as comunidades autónomas segundo a súa 

poboación ou outra variábel de reparto. 

Tamén hai que facer especial mención á computación da Seguranza Social 

contributiva. O actual sistema de pensións é de reparto, e as prestacións contributivas 

parten das cotizacións das persoas traballadoras, existindo un desfase temporal entre a 

cotización e a posterior pensión. Polo tanto, a súa natureza non é fiscal, polo que non 

pode considerarse como un ingreso ou gasto do Estado en relación cos territorios. En 

todo caso, debería ter un tratamento aparte ao dos fluxos fiscais, e de contemplarse nos 

cálculos, debería terse en conta o factor corrector que supón a emigración para traballar 

a outros territorios do Estado e o retorno que se produce na xubilación. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a realizar os cálculos da 

Balanza Fiscal de Galiza baixo a metodoloxía do fluxo monetario, partindo dos datos 

fiscais sobre as administracións públicas facilitados polo Ministerio de Facenda e 
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Administracións Públicas, co obxectivo de incrementar a transparencia da información 

sobre os fluxos fiscais que se producen entre Galiza e o Estado.” 

 

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2016 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/01/2016 16:20:41 
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2.2 46719(09/PNC-003878)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

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

relación coa evolución do mercado de traballo en Galicia e o

seu impacto na economía

Publicación da iniciativa, 602, 17.02.2016
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Montserrat Prado Cores e 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, relativa á evolución do mercado de traballo e o seu impacto 

na evolución da economía galega. 

 

Un dos trazos singulares do noso mercado laboral é unha taxa de actividade 

historicamente baixa. Lonxe de converxer, durante os gobernos da Xunta de Galiza 

presididos polo Sr. Núñez Feijóo esta taxa diminuíu con máis do dobre de intensidade que 

no conxunto do Estado español, o mesmo que sucedeu coas/os activas/os. Así, na 

actualidade esta taxa está situada no 53,3%, seis puntos por baixo da media estatal, que se 

sitúa no 59,4%. Ademais, a redución de ocupados/as neste período foi o dobre de 

acentuada en Galiza que no conxunto do Estado. Datos que evidencian un comportamento 

particularmente negativo do noso mercado laboral.  

A pesares de estarmos nunha fase de leve crecemento económico segue a persistir 

este comportamento da poboación activa. A Enquisa de Poboación Activa (EPA) do cuarto 

trimestre de 2015 (últimos doce meses con datos dispoñíbeis), reflicte como, malia algunha 

mellora no mercado laboral, Galiza segue a perder poboación activa con respecto ao cuarto 

trimestre de 2014. 

O número de persoas activas pasou de 1.264.300 no cuarto trimestre de 2014 a 

1.255.200 persoas activas no cuarto trimestre de 2015. Produciuse por tanto un descenso de 

9.100 (-0,7%) que se traduciu tamén na redución da taxa de actividade (do 53,5% ao 

53,3%).  
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Xa que logo, persiste e agudízase un trazo que amosa a febleza do noso mercado de 

traballo. A propia  Xunta de Galiza contempla o mantemento desta tendencia en 2016. 

Segundo o informe económico financeiro dos Orzamentos de 2016 “no ano 2015 crearase 

emprego (medido en postos de traballo equivalentes a tempo completo) por primeira vez 

desde o ano 2007 e continuará a tendencia crecente no ano 2016. Un descenso da 

poboación activa xunto cun incremento do emprego do 1,7%, levaríanos a unha taxa do 

18,3% no ano 2016.” É dicir,  a Xunta de Galiza recoñece que se producirá un novo 

descenso da poboación activa. 

Con respecto á ocupación e o desemprego, os últimos datos tamén son 

preocupantes e amosan un cambio de tendencia con respecto ao último ano. O paro 

rexistrado en xaneiro de 2016 subiu en 7.639 persoas en relación ao mes anterior, o que 

supón un incremento do 3,3%, ata situar o total en 236.447 desempregados/as 

rexistrados/as, case dous puntos por superior á media estatal (1,4%). Galiza foi a terceira 

comunidade na que se produciu un incremento maior. Con estes datos, en contra da 

tendencia no conxunto do Estado, Galiza acumula cinco meses consecutivos de incremento 

do paro rexistrado, estando á cabeza do Estado na destrución de emprego. 

Esta tendencia é corroborada tamén polos datos da EPA correspondentes ao cuarto 

trimestre de 2015, xa que a ocupación pasou de 1.039.000 persoas no terceiro trimestre de 

2015 a 1.032.500 no cuarto, rexistrándose un descenso de 6.500 persoas ocupadas. 

 

Por todas estas razóns o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

Proposición non de lei para debate na Comisión 3ª, relativa á evolución do mercado de 

traballo e o seu impacto na evolución da economía galega. 
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“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a reorientar as súas políticas 

económicas centrando o obxectivo principal das mesmas na creación de emprego estábel e 

de calidade.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2016 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P.do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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2.3 49025(09/PNC-004093)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel e 5 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da

inclusión do avellentamento e a dispersión poboacional como

criterios para a repartición de fondos en concepto de

participación dos concellos galegos nos ingresos do Estado

Publicación da iniciativa, 626, 06.04.2016



 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-

ANOVA), a iniciativa dos seus deputados Antón Sánchez García, Xosé M. Beiras 

Torrado, Juan M. Fajardo Recouso, Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz e 

da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Nas entregas a conta de Facenda aos concellos galegos en concepto de participación nos 

ingresos do Estado, os galegos e as galegas volven ser discriminadas ao non se ter en 

conta algúns criterios propios da realidade poboacional do noso país como son a 

dispersión e o avellentamento. Estas dúas características encarecen a prestación de 

servizos por parte dos concellos, constituíndo, así un agravio claro para a cidadanía 

galega. 

 

Os 314 concellos galegos recibirán de media, no presente ano, 209 euros por habitante (3 

menos que o anticipo que o ministerio lles aboou no exercicio pasado), mentres que a 

asignación aos concellos da comunidade de Madrid acada os 344 euros por veciño. 

 

A Federación Galega de Municipios (Fegamp) difundiu o ano pasado un informe que 

calculaba en  1.376 os milóns de euros que deixaba de ingresar o noso país desde que, 

en 2004, comezou a aplicarse o actual modelo de participación nos ingresos do Estado. 

Este ano, os municipios galegos percibirán uns 140 millóns menos do que deberían si o 

procedemento de distribución atendese exclusivamente a variable poboacional, pois se 

ben Galicia representa o 6,2 % da poboación do Estado español, o noso país ingresa pola 

participación nos ingresos do Estado el equivalente ao 5 %. 

 



 

 

 

Os criterios para a distribución dos ingresos, o censo determina o 75 % das cantidades 

asignadas, aínda que se aplica un coeficiente ponderado que premia aos concellos cunha 

poboación maior. O 12,5 % calcúlase en función do esforzo fiscal, computando os 

impostos que gravan os bens inmobles (IBI), as actividades económicas (IAE) e os 

vehículos (IVTM). Por último, o 12,5 % restante calcúlase en relación á capacidade 

tributaria. 

 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de Lei: 

 

 O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a esixir ao goberno central a 

inclusión do avellentamento e a dispersión poboacional dentro dos criterios que 

determinan o reparto de fondos en concepto de participación dos concellos galegos 

nos ingresos do Estado para rematar co grave desfase existente entre ingresos dos 

concellos galegos a respecto da porcentaxe que representa a poboación galega 

dentro do Estado español. 

 

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2016. 
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2.4 49579(09/PNC-004137)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de

Galicia dun plan de posta en valor dos activos inmobiliarios

da Administración autonómica

Publicación da iniciativa, 635, 20.04.2016



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado-portavoz José Luis Méndez Romeu e dos seus 

deputados Juan Carlos González Santín e José Antonio Sánchez 

Bugallo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en 

Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos. 

 

As novas tendencias na Administración veñen demandando unha visión 

máis ampla da xestión dos recursos públicos, tradicionalmente limitada 

a ingresos, gastos e débeda. Así vense demandando unha nova visión 

dos activos non financeiros, fundamentalmente do parque inmobiliario 

e solo de titularidade pública. Certamente a meirande parte do enorme 

volume de activos de titularidade administrativa, está afectado ós 

propios servizos da Administración, como centros sanitarios, 

educativos, sociais, deportivos, edificios administrativos, etc. Tamén 

inclúe diversas propiedades procedentes de legados abintestato. 

 

A listaxe de propiedades da Xunta de Galicia, ocupa máis de 400 

páxinas. É posible nesa vasta relación detectar propiedades susceptibles 

de maior rendibilidade. De feito na Administración Xeral do Estado 

tense iniciado un Programa de Posta en valor dos activos inmobiliarios 

con varios obxectivos. Entre outras directrices, establecese que os 

novos inmobles deberán de autofinanciarse coa enaxenación ou posta 

en valor doutros. 

 

Para a xestión dese Programa, foron identificados os centros xestores 

do gasto con máis inmobles adscritos, establecéndose unha tipoloxía de 

usos: fincas rústicas, oficinas, solares, vivendas, locais comerciais. 

Tamén foron propostas medidas xerais de actuación para os organismos 

participantes. 

 

En Galicia non se coñecen actuacións semellantes polo que se propón a 

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

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a presentar no 

Parlamento, no prazo de dous meses, un Plan de posta en valor dos 

activos inmobiliarios da Administración autonómica, con liñas de 

actuación para cada tipo de activos  e identificación dos órganos 

encargados da súa execución.” 

 

Pazo do Parlamento, 13 de abril de 2016 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 Juan Carlos González Santín  

 José Antonio Sánchez Bugallo  

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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