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1.1 50609(09/CPC-000330)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. director da Axencia Galega de Innovación, por petición

propia, para informar sobre a situación e perspectivas da

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, RIS3

Publicación da iniciativa, 646, 19.05.2016
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2.1 42398(09/PNC-003541)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

relación co impacto da apertura de grandes superficies

comerciais no pequeno comercio de Galicia

Publicación da iniciativa, 534, 14.10.2015



 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa do 

seu deputado e portavoz suplente Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para 

o seu debate en Comisión. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

Calquera persoa que percorra as rúas das cidades e vilas de Galiza comprobará como 

cada vez son máis os locais que, albergando no pasado algunha actividade relacionada 

co pequeno comercio, hoxe botaron o peche despois de anos de malos resultados 

económicos.  

 

Esta impresión corrobóroa a Memoria Ecónomica de 2014 do CES de Galicia. Segundo o 

CES de Galicia, no período 2008-2014 o comercio perdeu 35.100 empregos (un 11%) e 

no ano 2014 as actividades de “Comercio por xunto e polo miúdo” perderon 8.300 

ocupados (un 2,9%), sendo a maior caída de emprego do sector servizos. 

 

Malia estes datos, e en contraste con eles, a provincia da Coruña é a de maior densidade 

de centros comerciais do Estado Español e Galiza no seu conxunto multiplicou por 20, 

nesta década, a superficie ocupada por este tipo de centros, de tal xeito que o noso país 

ten o dubidoso mérito de ser a segunda CCAA con máis centros comerciais por habitantes 

do Estado. Un auténtica burbulla asociada, tamén, á burbulla inmobiliaria, onde a apertura 

de centros comerciais traía consigo a recalificación e urbanización de das periferias das 

cidades. Unha burbulla que, como evidencia o peche do centro comercial Dolce Vita da 

cidade da Coruña, está tamén a vivir o seu propio estourido. 

 

Así, o compromiso do goberno galego co pequeno comercio non debería producirse só 

porque os datos puramente económicos o aconsellen, senón tamén porque a aposta polo 



 

 

comercio de proximidade é, ademais, unha aposta por un modelo diferente, ao modelo 

que fixo augas coa crise fincanceira iniciada no 2008, de desenvolvemento urbano, de 

maior calidade no emprego e de sociabilidade. 

 

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

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

 

1) Levar unha política de fomento do comercio local e de limitación de privilexios das 

grandes superficies mediante a creación dun tributo autonómico, de aplicación ás 

grandes superficies comerciais, de carácter periódico anual e finalista, cuxa 

recadación quedaría afectada e destinada  ao fomento e apoio do pequeno 

comercio. 

2)  Aprobar un Plan Sectorial de Equipamentos Comerciais que ordene e planifique a 

implantación das grandes superficies con criterios de impacto económico, territorial 

e social, e de afectación ao pequeno comercio.  

3) Suspensión cautelar do procedemento de outorgamento de licenzas para grandes 

superficies ata a aprobación e entrada en vigor de dito Plan, e por último a  

modificación da Lei 13/2010, de Comercio Interior de Galiza para, entre outros 

obxectivos, desenvolver o principio da planificación da implantación de grandes 

superficies con criterios de impacto económico, territorial e social, e de afección ao 

pequeno comercio. 

  

En Santiago de Compostela, a 5 de outubro de 2015. 

 

Asdo. Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 05/10/2015 12:59:23 
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2.2 46690(09/PNC-003875)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación

co proceso de deslocalización e a perda de postos de traballo

que se están a producir nas empresas auxiliares do sector da

automoción en Galicia

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 María do Carme Adán Villamarín 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, relativa ao proceso de 

deslocalización que se está a producir nas empresas auxiliares da automoción en Galiza e a 

perda de postos de traballo. 

 

Os sistemas produtivos galegos veñen sendo mermados e aniquilados dende vai 

tempo no noso país, e polo tanto acentuando a pobreza e desfacendo a posibilidade de 

futuro nesta nosa terra, provocando na poboación unha nova etapa de emigración na historia 

da Galiza. Nestes últimos anos tivemos que ver como o naval galego desapareceu case que 

por completo; na pesca temos que facer fronte aos recortes impostos nas cotas de peixe, as 

nosas artes son cuestionadas e mal xulgadas para tratar de minguar a nosa actividade en 

favor doutras artes agresivas e destrutivas co medio natural neste sector. Na gandería están 

aínda sen solucionar o problema dun prezo xusto do leite aos produtores, provocando ano 

tras ano peches de granxas e destruíndo un dos sectores fundamentais no desenvolvemento 

do interior do noso país. 

A crise económica levouse por diante o sector da construción, e dentro da industria, 

varias ramas de produción, como o naval. Temos agora outra nova realidade que está 

desmantelando unha actividade económica vital para a nosa economía como é a 

automoción. Esta actividade, con gran peso específico principalmente no sur do noso país, 

esta sendo pouco a pouco deslocalizada ao norte de Portugal e outros países de baixo custe. 

A multinacional francesa PSA Peugeot Citroën está afincada na cidade de Vigo, e 

numerosas empresas multinacionais e auxiliares están asentadas tanto en Vigo, como na súa 

area metropolitana e comarcas limítrofes, chegando a Pontevedra cidade e incluso a 

Ourense. 
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Faurecia, Gestamp, Tréves, Megatech e Dalphimetal España ZF, son exemplos 

dunha listaxe moi extensa de empresas que están deslocalizando e mermando a existencia 

de actividade dentro das súas instalacións coa consecuencia dunha redución de recursos 

humanos a cada paso de negociación colectiva; unha proba que demostra estas afirmacións 

e que está pasando por este proceso, é a historia desta última empresa que se cita: 

Dalphimetal España ZF. 

Esta empresa familiar asentada en Vigo dende 1977, ten un centro de enxeñería I+D 

onde se desenvolven volantes de dirección e sistemas airbags para a seguridade dos 

ocupantes do vehículo e unha planta de fabricación deses produtos. Xunto coa súa filial, 

Dalphimetal Seguridade, completan os produtos con pezas plásticas como son as cubertas 

ou airbags, todo isto para diferentes clientes como PSA Peugeot Citroën, Renault, Nissan, 

General Motors, Ford, Seat, etc. 

Esta empresa foi comprada en 2005 pola multinacional americana TRW co 

obxectivo de facerse con parte do mercado europeo, dende ese momento e aproveitando que 

xa tiñan centros de produción en Portugal, esta multinacional iniciou un traballo de 

deslocalización do produto do volante e mesmo de persoas de alta cualificación en 

detrimento do centro de Vigo pasando de ter máis de 700 traballadores/as a 400 de onde a 

parte que máis se reduciu foi na de fabricación onde quedaron sobre 170 traballadores/as. 

En 2011 a multinacional ameazou con pechar o centro de traballo para levarse os volantes 

de dirección a Portugal, polo que a representación dos traballadores viuse obrigada a 

negociar unha redución de máis de 120 traballadores con baixas incentivades, 

prexubilacións etc. para poder así asignárselle unha actividade soa como eran os airbags; 

rematada a vixencia do convenio colectivo neste pasado ano 2014, e sufrindo en paralelo un 

segundo proceso de compra, esta vez pola multinacional alemana ZF Friedrichshafen AG, a 

empresa volve a poñer enriba da mesa máis despedimentos na negociación colectiva do 

novo convenio onde nestes momentos xa hai 28 despedidos alegando falta de traballo e polo 

tanto causas obxectivas e de produción, cando a realidade é que todo o produto se está 

deslocalizando a Portugal. 
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A maioría destas empresas pertencen ao Cluster de Empresas de Automoción de 

Galiza, CEAGA, entidade empresarial que mira para outro lado mentres a automoción do 

sector esmorecese no noso país. As entidades do estado, Xunta de Galiza e Goberno Central 

surten de subvencións con diñeiro público a estas multinacionais sen poñer condicións 

contundentes e eficaces para parar que se destrúan máis postos de traballo e se evite a 

deslocalización da actividade produtiva. 

 

Por todo isto formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a que: 

1. Garanta que as subvencións aos sectores produtivos estean ligadas á 

garantía dos postos de traballo e ao mantemento en Galiza da localización da actividade 

industrial.  

2. Inste ao Goberno Central a garantir as mesmas condicións contempladas no 

apartado 1. coas subvencións do Estado. 

3. Realice as xestións pertinentes diante do CEAGA para definir unha 

estratexia de aposta pola automoción galega que garanta os postos de traballo que se vaian 

creando e evite as deslocalizacións.” 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2016 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín  

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

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

 

María do Carme Adán Villamarín na data 04/02/2016 19:12:57 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 04/02/2016 19:13:03 

 



 

 

Reunión da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Día: 26.05.2016        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

2.3 48385(09/PNC-004026)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de

Galicia dun plan especial de actuación fronte á evolución dos

prezos dos combustibles

Publicación da iniciativa, 620, 22.03.2016



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 e da súa deputada, Abel Losada Alvarez,  José Manuel 

Gallego Lomba e Noela Blanco Rodríguez, 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 

6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Exposición de motivos 

 

Dende que comezou a caída do prezo de petróleo, os e as socialistas vimos 

denunciando sistematicamente as estratexias empresariais que prexudican 

os intereses, tanto dos cidadáns e das cidadás, como do propio tecido 

económico do país, xa que o prezo dos combustibles, e polo tanto do 

transporte por estrada é un elemento moi importante. 

 

As empresas comercializadoras de combustibles derivados do petróleo 

están a desenvolver diferentes estratexias que impiden que a diminución do 

prezo do cru se trasladen aos e ás consumidoras, tanto familias como 

empresas. 

 

O Goberno galego sinalou xa nos primeiros momentos en que o petróleo 

comezaba o seu descenso,  e os e as socialistas denunciamos os feitos, e 

dende o seu enfoque de publicidade e propaganda, falou de accións 

intensas dende o ámbito de protección aos consumidores. O certo é que o 

petróleo continua  a baixar, e este descenso trasládase moi lentamente aos 

prezos aos consumidores. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Presentar ante o Parlamento nun prazo dun mes un plan especial de 

actuación fronte a evolución dos prezos dos combustibles. 
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2. Este plan contará con tres ámbitos de actuación: 

 

2.1. Minimizar o impacto dos efectos sobre os gastos de familias 

e empresas o escaso traslado aos prezos dos combustibles da caída 

do prezo de petróleo. 

 

2.2. Perfeccionar os mecanismos de control e defensa dos 

consumidores de combustibles en Galicia. 

 

2.3. Desenvolver un método de control efectivo da non existencia 

de prácticas de oligopolio na evolución dos prezos do combustibles 

en Galicia. 

 

3. Demandar do Goberno de España o establecemento de plans 

efectivos de control da competencia no sector dos combustibles, a 

través do ministerio correspondente e da Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). 

 

Pazo do Parlamento, 16 de marzo de 2016 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 14/03/2016 16:41:06 
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Noela Blanco Rodriguez na data 14/03/2016 16:41:59 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 14/03/2016 16:42:04 
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2.4 49699(09/PNC-004148)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo e Fernández Rodríguez, Mónica

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación

coa paralización da contratación de novos buques no sector

naval da ría de Vigo e as súas consecuencias para os

traballadores

Publicación da iniciativa, 638, 27.04.2016
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa das súas deputadas Consuelo 

Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez ao abeiro do disposto no 

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

seu debate en Comisión 6ª Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O sector naval é un dos sectores estratéxicos para a economía da ría de Vigo 

e, sen embargo, é un sector historicamente abandonado pola Administración. 

Inda así, e despois de sufrir a “reconversión naval” dos anos 80, nos 90 daba 

traballo a máis de 10.000 persoas entre empresas principais e auxiliares, 

xeraba o 30% da riqueza da comarca de Vigo e a súa actividade representaba 

o 41% do total do estado. 

O tax lease comezou a funcionar no estado español no ano 2002. Este sistema 

permitía aos estaleiros competir no mercado internacional en igualdade de 

condiciones que os seus competidores, entre eles os estaleiros holandeses, 

que contaban con sistemas similares nos seus respectivos países. 

A raíz das reiteradas denuncias interpostas ante a Comisión Europea por parte 

de estaleiros holandeses, o 29 de xuño de 2011 a CE comunicou ao estado 

español o inicio dun procedemento de investigación. 

Dende a apertura do procedemento de investigación no ano 2011, produciuse 

una situación de desconfianza e incerteza sobre o sector naval do estado que 

provocou a inmediata paralización da contratación de novos barcos por parte 

dos estaleiros. 



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | PNC 

 

2 

O 17 de xullo de 2013, a CE considerou que o tax lease español constituía una 

forma de axuda de estado incompatible co mercado interior de la Unión e 

ordenou aos inversores a devolución das axudas de estado a partir do 30 de 

abril de 2007 e ata o 29 de xuño de 2011.  

Contra esta Decisión se presentaron máis de 60 recursos por parte de todo tipo 

de axentes, como investidores, entidades financeiras, o estado e PYMAR.  

Todo este proceso tivo unha forte incidencia no sector, ata producir a 

paralización da contratación nos estaleiros da Ría de Vigo a partir de 2011. 

O estado español presenta un novo tax lease que é aprobado pola Comisión 

Europea en novembro de 2012, pero que non ten conseguido reactivar a 

contratación do sector naval da Ría de Vigo. Como consecuencia, 

multiplicáronse os concursos de acredores e Expedientes de Regulación de 

Emprego tanto nas empresas principais como nas auxiliares, destruíndo máis 

de 5.200 postos de traballo na Ría de Vigo entre 2011 e 2015. 

Barreras, malvendido a Pemex, remata o flotel nun par de meses e non ten 

máis carga de traballo. 

Vulcano está sen carga de traballo e mantén aos seus 90 traballadores nun 

ERE que remata o 31 de maio. O último contrato para construción de buques 

data do ano 2011. 

Metalships hai máis de dous anos que non ten unha contratación nova e 

sobrevive con actividade de reparación. 

Freire ten carga de traballo ata mediados de 2017, inda que se prevé un ERE 

dentro duns meses ao rematar un dos barcos e quedar tan só co último dos 

barcos que tiña contratados. 
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Armón e Cardama sobreviven con pequenos buques e manteñen os cadros de 

persoal con grande esforzo. 

Podemos concluír que a declaración da Comisión Europea sobre o sistema de 

tax lease español provocou un grave prexuízo ao sector naval da Ría de Vigo, 

pagando a maior parte os traballadores e traballadoras do sector. 

Polo exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei  para o seu 

debate en Comisión:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1. Facer as xestións necesarias con Barreras e Pemex para despexar o 

futuro do estaleiro e a contratación dos dezanove buques máis que 

se comprometeu a construír no estaleiro vigués. 

2. Coordinar co Consello de Administración de Vulcano as actuacións 

necesarias para reactivar a contratación de buques. 

3. Coordinar cos pequenos estaleiros da Ría de Vigo a política sectorial 

para garantir o acceso a crédito e o apoio da Administración na 

busca de novas contratacións que manteñan a carga de traballo e os 

cadros de persoal. 

4. Exixir do goberno do estado a creación dun Fondo de Compensación 

co obxectivo de garantir tanto as prestacións económicas como as 

perdas sufridas entre os anos 2008 e 2015, cotizacións á Seguridade 

Social e revalorizacións das bases de cotización das pensións 

existentes e futuras, así como a reposición das prestacións e 

subsidios de desemprego para os traballadores e traballadoras do 

sector.” 
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Pazo do Parlamento, a 19 de abril de 2016 

Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Mónica Fernández Rodríguez na data 19/04/2016 09:25:04 

 
María Consuelo Martínez García na data 19/04/2016 09:25:14 
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