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A Comisión 3.a, Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 22 de setembro de 2017, ás 10.30 horas, no pazo do
Parlamento.
A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Preguntas
1.1

15074 (10/P0C-002752)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución e o nivel que presenta a débeda pública de
Galicia no primeiro trimestre de 2017 en relación coa media do resto das
comunidades autónomas
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 175, do 14.09.2017

1.2

15234 (10/P0C-002772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas específicas adoptadas ou previstas polo Goberno galego
para incrementar a poboación traballadora dos concellos ourensáns, o
desenvolvemento dalgún plan específico para combater a súa perda de peso
demográfico, o seu avellentamento e a perda de poboación traballadora, así
como a avaliación que realiza en relación coa eficacia das políticas fiscais
para o medio rural
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 175, do 14.09.2017

1.3

15366 (10/P0C-002784)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación en que se
atopan as autoescolas de Galicia a causa do confito laboral existente entre
o colectivo de examinadores e a Dirección Xeral de Tráfico, así como o
seu impacto económico, social e laboral, as demandas realizadas ou que
vai realizar ao Goberno central ao respecto e o establecemento dalgún tipo
de axudas para as pequenas e medianas empresas afectadas
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 175, do 14.09.2017
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15411 (10/P0C-002795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns da evolución que presenta o mercado de traballo en Galicia
desde o ano 2009 ao ano 2017 en relación co resto das comunidades
autónomas
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 175, do 14.09.2017

Punto 2. Proposicións non de lei
2.1

7255 (10/PNC-000752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun estudo referido ao impacto
das baixas pensións de xubilación dos traballadores autónomos na
economía e na sociedade galega a medio e longo prazo, a posta en marcha
dun plan específico de carácter global que evite situacións ou risco de
pobreza na poboación xubilada e as demandas que debe realizar ao
Goberno central ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 96, do 05.04.2017

2.2

7451 (10/PNC-000770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a regularización da situación tributaria das pensións públicas dos
emigrantes retornados
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 100, do 19.04.2017

Punto 3. Dación de conta
3.1

10530 (10/M0P-000009)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2017
Publicación, BOPG n.° 133, do 22.06.2017

3.2

15756 (10/M0P-000012)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Documentación respecto das modificacións orzamentarias correspondentes
ao mes de xullo de 2017
Publicación, BOPG n.° 174, do 13.09.2017
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13662 (10/IIGA-000004)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Concesión de préstamos polo IGAPE. Información sobre a situación das
operacións de crédito e préstamo e a información sobre os avais vixente a
30 de xurio
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 166, do 31.08.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.

O que Ile comunico para o seu coriecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017

Abel Fermín Losada Álvarez
Presidente da Comisión

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/09/2017 16:15:18
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Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Preguntas

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

15074(10/POC-002752)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución e o nivel que presenta a débeda
pública de Galicia no primeiro trimestre de 2017 en relación
coa media do resto das comunidades autónomas
Publicación da iniciativa, 175, 14.09.2017

Á Mesa do Parlamento
Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª.

O Banco de España publicou o seu informe trimestral sobre a débeda das
administracións públicas referido o primeiro trimestre de 2017. Un informe que
ten desagregación polos diferentes niveis de goberno e que proporciona os datos
de como evolucionou a débeda das comunidades autónomas.
Os datos do primeiro trimestre de 2017 son moi preocupantes para Galicia
porque a débeda pública rexistrada no Banco de España medrou en 728 millóns
de euros nos tres primeiros meses de 2017, cifra que se eleva ata os 941 millóns
de euros si a comparamos co mesmo trimestre de 2016.
A consecuencia deste elevado endebedamento do último trimestre é que a débeda
pública en Galicia acada o seu máximo valor histórico con 11.582 millóns de
euros, a primeira vez que se supera a barreira dos once mil millóns.
Pero hai algo aínda máis relevante e negativo: Galicia é a Comunidade
Autónoma que ten a peor evolución, tanto en termos trimestrais como
interanuais.
Nos tres primeiros meses de 2017 a débeda pública do resto das comunidades
autónomas, excluída Galicia, medrou o 0,6% mentres que aquí o incremento foi
do 6,7%. Facendo a comparación, a débeda medra en Galicia o 1.100% máis que
na media do resto das CC.AA.
De feito a evolución da débeda galega é determinante na evolución do conxunto
do Estado: mentres que o resto das CC.AA incrementou o endebedamento no seu
conxunto en 1.637 millóns de euros en Galicia o aumento foi de 728 millóns de

euros, de forma que un de cada tres euros nos que se endebedaron as CC.AA.
correspondese con Galicia.
É certo que ao tratarse dun período tan curto pode estar condicionado por algún
fenómeno estacional ou conxuntural. O problema para nós é que a situación non
mellora cando se utiliza un exercicio económico completo: nos doce meses que
van dende o primeiro trimestre de 2016 ao mesmo período de 2017 Galicia é a
segunda comunidade autónoma onde máis medrou a débeda, só por detrás de
Estremadura.
Isto é un dato tan preocupante como contraditorio co discurso da Xunta sobre o
estrito control do déficit é o presunto equilibrio das contas públicas galegas.
Porque non é fácil explicar como é posible ser a comunidade na que máis medra
a débeda con ser ao mesmo tempo a que ten un menor déficit: a débeda non é
máis que o financiamento do déficit público e se a débeda se incrementa en
Galicia máis que en ningunha outra comunidade autónoma non pode ser que
esteamos entre as que teñen menos déficit.
Os datos do

primeiro trimestre do ano 2017 tamén poñen en cuestión as

previsións e os obxectivos dos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2017. As
contas aprobadas inclúen unha previsión de endebedamento de 422,5 millóns de
euros para todo o exercicio. Poren, en tan só tres meses a débeda incrementouse
en 728 millóns de euros, case o dobre nun trimestre que todo o previsto no ano
completo.
Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
preguntas para a súa reposta oral en Comisión:
1.ª) Como explica a Xunta que Galicia siga incrementando a súa débeda publica
rexistrada no Banco de España ata superar os 11.500 millóns de euros, a cifra
máis alta da nosa historia?

2.ª) Como explica a Xunta que a débeda publica de Galicia se incremente 10
veces máis que a media do resto das CC.AA. no primeiro trimestre de 2017?
3.ª) Como explica a Xunta que a débeda publica de Galicia se incremente
practicamente o dobre que a media do estado nos últimos doce meses con datos
coñecidos?
4.ª) Como explica a Xunta que Galicia sexa a comunidade autónoma na que máis
medrou a débeda nos tres primeiros meses de 2017 entre as 17 que conforman o
Estado?
5.ª) Como explica a Xunta que Galicia sexa a segunda comunidade autónoma na
que máis medrou a débeda en termos interanuais, so por detrás de Estremadura?
Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas,
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 01/09/2017 12:38:03

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

15234(10/POC-002772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas específicas adoptadas ou previstas polo
Goberno galego para incrementar a poboación traballadora dos
concellos ourensáns, o desenvolvemento dalgún plan específico
para combater a súa perda de peso demográfico, o seu
avellentamento e a perda de poboación traballadora, así como
a avaliación que realiza en relación coa eficacia das
políticas fiscais para o medio rural
Publicación da iniciativa, 175, 14.09.2017

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª, relativa á
necesidade de políticas específicas para os concellos de Ourense aumentaren a
súa poboación traballadora.

Un dos problemas estruturais máis graves que ten que enfrontar Galiza no
curto e longo prazo é o avellentamento da súa poboación e o incremento de
poboación xubilada e pensionista moi por riba dos índices tanto de poboación
activa como de poboación efectivamente ocupada. Desta forma, se atendemos
por exemplo aos datos que nos amosaba o Instituto Galego de Estatística a
respecto do ano 2016 podemos observar como ao finalizar este, máis da metade
dos concellos galegos tiñan máis poboación cobrando unha pensión contributiva
que cotizando á Seguridade Social, acelerando unha tendencia que as políticas de
recortes emanadas da crise só fixeron agudizar ao contribuír a exportar
traballadores e traballadoras para fóra das nosas fronteiras e desincentivar a
fixación de poboación. Deste xeito, Galiza conta con 60.000 persoas menos que
cotizan á Seguridade Social en comparación cos datos do inicio da crise no ano
2008.
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Se ben a situación é preocupante para o conxunto de Galiza, éo máis aínda
para o territorio administrativo da provincia de Ourense. Deste xeito, podemos
observar como alberga entre os seus 92 concellos todos e cada un daqueles once
concellos nos que a poboación pensionista supera por máis do dobre á poboación
afiliada á seguridade social: O Irixo, Beariz, Avión, Quintela de Leirado, Verea,
Porqueira, Calvos de Randín, Vilardevós, Laza, A Teixeira e O Bolo.
Ademais, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), Ourense foi a
quinta provincia do Estado español con meirande descenso de poboación en
termos porcentuais (preto do 1%) e no 2016 perdeu até 3.015 persoas até ficar en
311.648 consolidando unha tendencia á baixa que o propio INE estima que
descenderá dos 300.000 habitantes nos próximos lustros.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
Comisión 3ª:
-Que medidas específicas tomou ou vai tomar o goberno galego para que
os concellos ourensás incrementen a súa poboación traballadora?
-Ten desenvolvido ou vai desenvolver o goberno galego algún plan
específico para combater a perda de peso demográfico dos concellos ourensás, o
seu avellentamento e a perda de poboación traballadora?
-Como avalía a eficacia das políticas fiscais para o rural?
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Belén Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2017 13:34:09

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 13:34:13

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 13:34:15

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2017 13:34:17

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2017 13:34:19

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2017 13:34:21

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.3

15366(10/POC-002784)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa
situación en que se atopan as autoescolas de Galicia a causa
do conflito laboral existente entre o colectivo de
examinadores e a Dirección Xeral de Tráfico, así como o seu
impacto económico, social e laboral, as demandas realizadas
ou que vai realizar ao Goberno central ao respecto e o
establecemento dalgún tipo de axudas para as pequenas e
medianas empresas afectadas
Publicación da iniciativa, 175, 14.09.2017

OFICINA PARLAMENTAR
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Pontón Mondelo,
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para
a súa resposta oral na Comisión 3ª, relativa á situación límite de moitas
autoescolas galegas diante da falta de persoal examinador e ás actuacións que debe
levar a cabo a Xunta de Galiza para paliar o seu impacto económico.

Desde finais de xuño o colectivo de examinadores e examinadoras, diante da
falta de acordo coa Dirección Xeral de Tráfico levan desenvolvido diferentes folgas
sen achegarse por parte do Estado ningunha proposta firme de achegamento e
salientando a falta de implicación da Xunta de Galiza para interceder no conflito.
Durante o mes de xullo, persoal das autoescolas iniciaron mobilizacións para
denunciar unha situación límite. Por exemplo, o día 18 de xullo máis de 30
autoescolas da provincia de Ourense tomaron as rúas da cidade para esixir unha
solución para un conflito que os afecta de forma directa. Segundo os seus cálculo, só
en Ourense as repercusións económicas diante da falta de exames e perda de
alumnado pode afectar de forma directa a máis de 200 familias e supoñer o peche de
moitas autoescolas, especialmente aquelas das pequenas e medianas vilas.
O pasado 4 de setembro, o colectivo de examinadores e examinadoras
retomaron a folga parcial, que supuxo un cen por cen do seguimento en todas as
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grandes cidades do territorio agás A Coruña e Pontevedra. Continúa, polo tanto,
unha situación que ten consecuencias importantes para moitas pequenas e medianas
empresas do noso país, para moitos galegos e galegas pendentes de se examinar e
sacar adiante a obtención do carné de conducir e tamén incerteza para moitos e
moitas profesionais do colectivo examinador que continúan loitando polos seus
dereitos malia a falta de diálogo do goberno central. Ademais, esta situación
evidencia a irracionalidade de non termos en Galiza a transferencia das
competencias en materia de tráfico e seguranza vial e seguranza pública.
Cómpre, polo tanto, que a Xunta de Galiza avalíe o seu impacto económico.

Por todas estas cuestións formúlanse as seguintes preguntas para a súa
resposta oral na Comisión 3ª:
- Como avalía o goberno galego a situación dos últimos meses con motivo do
conflito laboral coa DXT?
- Como avalía a falta de capacidade ao non ter reclamada a competencia na
materia? Ten pensado considerar reclamala após esta situación? Por que razóns?
-Tense dirixido ou vaise dirixir ao goberno central para o instar a buscar
unha solución?
-Ten avaliado, ao abeiro dos instrumentos e entes propios da comunidade
galega, o impacto económico, social e laboral desta situación nos múltiples axentes
implicados?
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-Ten avaliado a disposición dalgún tipo de axuda para as pequenas e
medianas empresas afectadas? De que tipo e con que horizonte temporal?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2017 12:13:12

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2017 12:13:19

Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2017 12:13:21

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2017 12:13:23
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Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2017 12:13:24

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2017 12:13:26
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15411(10/POC-002795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns da evolución que presenta o mercado de
traballo en Galicia desde o ano 2009 ao ano 2017 en relación
co resto das comunidades autónomas
Publicación da iniciativa, 175, 14.09.2017

Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados do Grupo Parlamentar
de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na comisión 3ª.

Os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que

publica o Instituto

Nacional de Estadística (INE), referida ao segundo trimestre de 2017, permite
realizar un balance da evolución do mercado de traballo en Galicia nas dúas
últimas lexislaturas.
Para evitar as distorsións que a elevada estacionalidade que ten o ciclo
económico e o emprego en Galicia hai que comparar trimestres similares. Neste
caso, o segundo trimestre de 2017, o último dispoñible, co mesmo trimestre de
2009, que reflicte a situación do mercado de traballo que se atopou o goberno
que gañou as eleccións de marzo de 2009.
A comparación entre ambas datas demostra que a evolución das variables do
mercado de traballo ao longo destes 8 anos foi a peor en todos os casos, isto é, no
volume de emprego, no desemprego, na calidade do emprego, na poboación
activa ou calquera outra variable relevante.
Aínda máis, unha análise comparada dos datos de Galicia coa media do Estado
demostra que a evolución do mercado de traballo no noso pais é moito peor que a
media: perdemos máis emprego, aumentou máis o desemprego ou a poboación
activa reduciuse máis.
Unha situación que presenta un balance aínda peor cando os termos da
comparación se traslada ao resto das comunidades autónomas que compoñen o
Estado español, porque se demostra que a evolución do mercado de traballo no

noso país é a peor das 17 CCAA: somos a que máis emprego perde, a segunda na
que máis aumenta o paro, a que máis poboación activa perde.
Polo anterior preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión:
-

Como pode explicar a Xunta que Galicia sexa a Comunidade Autónoma
con peor evolución do mercado de traballo entre as 17 que conforman o
Estado dende 2009 a 2017?
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017.

Asdo.: Manuel Lago Peñas,
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2017 13:51:30

Antón Sánchez García na data 05/09/2017 13:51:53
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Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día

2.1

7255(10/PNC-000752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun estudo referido
ao impacto das baixas pensións de xubilación dos
traballadores autónomos na economía e na sociedade galega a
medio e longo prazo, a posta en marcha dun plan específico de
carácter global que evite situacións ou risco de pobreza na
poboación xubilada e as demandas que debe realizar ao Goberno
central ao respecto
Publicación da iniciativa, 96, 05.04.2017
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Á Mesa do Parlamento
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, e do seu deputado, Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do 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 na Comisión 3ª.

O sistema de protección social e, concretamente, as pensións públicas teñen
constituído ao longo da nosa historia democrática os ingresos dun gran número
de cidadáns e cidadás no noso país. Hoxe o son para máis de 9 millóns de
pensionistas e as súas familias.

As pensións téñense evidenciado, nestes anos de crise, como un dos elementos
vertebradores da sociedade que permitiron a cohesión na cidadanía.

Non obstante, o Goberno de España, do Partido Popular, iniciou a súa acción de
goberno coa aplicación de varias medidas regresivas dirixidas a atentar contra a
dignidade das persoas pensionistas:

A primeira foi a aprobación do Real decreto-lei 16/2012, que establece o
chamado “copago farmaceútico” e que supón que os pensionistas teñan que
aboar parte do prezo dos medicamentos.

O endurecemento das condicións de acceso á xubilación, coa aprobación de
Real decreto-ley 5/2013, do 15 de marzo, que supuxo a ruptura do consenso
alcanzado nesta materia a través da Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social.

E, como remate, coa reforma unilateral do sistema público de pensións levada
a cabo pola Lei 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do factor de
sostibilidade e o índice de revalorización do sistema de pensións da
Seguridade Social
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En Galicia, temos unha poboación maior de 65 anos que representa case a cuarta
parte da poboación total, polo que a contía das pensións é de vital importancia
para evitar maiores casos de empobrecemento e exclusión social,
fundamentalmente entre a nosa poboación máis envellecida.
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No caso das persoas traballadoras autónomas, estas pensións, segundo os datos
da Seguridade Social actualizados a febreiro, son de media uns 605,14€, contía
que está lonxe de acadar o importe do SMI (707,70€), fronte aos 1.070,53€ de
media que cobra un xubilado do réxime xeral; e sendo a prestación máis baixa de
todas as que están en vigor con respecto a outros colectivos (mar, carbón ou
agrario).

Estes ingresos medios en 14 pagas ao ano, dan como resultado a cantidade de
8.460€/ano, cantidade moi preto do límite da pobreza en España, que o ano
pasado foi de 8.011€.

Na situación actual, de especial dificultade económica, a maior parte das persoas
autónomas cotizan pola base mínima, o que supón unha cota mensual duns
267,03€, unha suma que non garante unha xubilación digna, pero que para a
maioría dos autoempregados é a única que poden aboar.

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:

1º) Elabore un estudo, nun prazo máximo de catro meses, sobre o impacto destas
baixas pensións na economía e na sociedade do noso país a medio e longo prazo.

2º) Poña en marcha un plan específico de carácter global que evite as situacións
de pobreza, ou risco de pobreza na nosa poboación xubilada.
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3º) Se dirixa ao Goberno do Estado e, conxuntamente, arbitren medidas que
permitan modificar progresivamente o modelo económico, acadando maiores
niveis salariais, e polo tanto maiores cotizacións, que permitan o incremento nas
pensións de xubilación destas persoas.

Partido dos
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Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/03/2017 18:47:16
Abel Fermín Losada Álvarez na data 29/03/2017 18:47:26
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/03/2017 18:47:38

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día

2.2

7451(10/PNC-000770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a regularización da situación tributaria das pensións
públicas dos emigrantes retornados
Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Matilde Begoña Rodriguez Rumbo e Patricia Vilán Lorenzo, e dos
seus deputados, Abel Fermín Losada Álvarez e Juan Manuel Díaz Villoslada, a
través do 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 na Comisión 3ª.

Como xa expuxo este grupo parlamentario na proposición non de lei rexistrada o
10 de maio do ano 2013 (iniciativa que non chegou a ser debatida), ducias de
miles de emigrantes retornados comezaron a recibir unha comunicación, por
parte da Axencia Tributaria, na que se lles informaba da apertura dun expediente
relacionado coas pensións que viñan percibindo do estranxeiro, froito da cal se
lles reclamaba diversa información e se lles notificaba unha posible sanción
derivada de non ter declarado, no seu día, a renda percibida. As notificacións
chegaron incluso aos familiares de emigrantes falecidos.

Todos os afectados eran e son persoas maiores, que emigraron ao estranxeiro
durante as décadas dos anos 50, 60 e 70. Ás veces, persoas con escasos
coñecementos fiscais, pero moitos deles preocupáronse por aclarar a súa
situación ante a administración. Os emigrantes retornados non comprenderon o
enorme prexuízo que lles provocaba ter que regularizar os anos non prescritos,
posto que nunca houbera pola súa parte vontade de defraudar. Non existiu culpa,
nin sequera mera neglixencia no cumprimento das súas obrigacións fiscais por
canto que, ata entón, a Administración tributaria nunca lles esixiu que tributasen
por esas pensións.

Nun primeiro momento, o Ministerio de Facenda fixo caso omiso e ignorou ao
numeroso colectivo afectado, negándose en todo momento a buscar un acordo,
anular as sancións e conceder un prazo de tempo razoable aos emigrantes
retornados para actualizar as súas declaracións, sen aplicarlles multas nin
intereses de demora. Tras un gran esforzo reivindicativo por parte do numeroso
colectivo de afectados, a Administración tributaria accedeu a corrixir a súa forma
de proceder, anulando as sancións e deixando de aplicar intereses de demora.
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A pesar desta rectificación, e da apertura dun prazo de regularización de seis
meses, durante a primeira metade de 2015 (Lei 26/2014 de modificación do
IRPF), non acabou de se resolver o problema, pois a Axencia Tributaria continúa
esixíndolles que tributen con carácter retroactivo, polos exercicios non prescritos
cando se iniciaron os procedementos (2008 a 2012).
Partido dos
Socialistas
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Neste contexto, a regularización da situación tributaria das persoas retornadas
teríase que facer de oficio e non a instancias delas, posto que podía e pode
suceder que moitas non accederan a este trámite polas súas propias dificultades
de mobilidade, idade, recursos, etc. Hai colectivos que continúan solicitando
unha ampliación do prazo de regularización e denunciando anomalías na propia
regularización, como non recoñecer as sentencias xudiciais que dan a razón aos
emigrantes retornados que traballaron en Alemaña e perciben pensións de dito
país, nas que se conclúe (o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vense
pronunciando de forma reiterada desde 2006 neste sentido) que os pensionistas
non deben tributar no Estado español posto que xa tributaran polas súas pensións
en Alemaña, de modo que podería considerarse un caso de dobre imposición.

Por outra parte, o feito de que gran parte das persoas afectadas non teñan
recoñecidas en España a súas incapacidades prexudica gravemente a súa
situación comparativa ante a facenda pública, polas exencións das que non
gozan. Os emigrantes retornados que perciben pensións públicas do estranxeiro
non poden aplicarse directamente a exención na súa declaración do IRPF e vense
obrigados a presentar con posterioridade unha solicitude de rectificación da súa
autoliquidación.

Para resolver estas solicitudes, a Axencia Tributaria require ao INSS un informe
pericial sobre a correspondencia do grao de incapacidade laboral causa da
prestación económica, para ver si é unha invalidez total con dereito a exención.
En caso positivo resólvese a rectificación da declaración coa devolución e pago
de intereses de demora. Non obstante, este trámite vén desenvolvéndose de forma
especialmente lenta, co conseguinte prexuízo para os emigrantes retornados.

Recentemente, varios colectivos de emigrantes retornados puxeron de manifesto
que a Axencia Tributaria vén de remitirlles novamente requirimentos tributarios
con aviso de sanción polos exercicios non prescritos.
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Estes días, nos xornais aparece unha nova que nos informan de que A Comisión
de Peticións da Eurocámara instará por carta ao Goberno para a busca dunha
solución colectiva para os máis de 250.000 galegos con pensións no estranxeiro,
informándolle da situación fiscal e instándolles a atender as demandas da
asociación de afectados.
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Por todo o exposto, 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 solicite:

1º) A devolución dos importes cobrados indebidamente aos pensionistas
emigrantes retornados de Alemaña en atención ás sentencias xudiciais ditadas a
tales efectos.
2º) O establecemento de forma urxente un procedemento de homologación das
pensións públicas do estranxeiro para posibilitar que se poida aplicar a exención
directamente na declaración do IRPF, e evitar os recursos que se ven obrigados a
formular na actualidade os emigrantes retornados con pensións públicas doutros
países.

3º) Que adopte unha solución para os emigrantes galegos retornados con
prestacións do estranxeiro, atendendo as súas demandas, tal e como lle insta a
Comisión de Peticións da Eurocámara.

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/03/2017 16:24:33
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/03/2017 16:24:41
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/03/2017 16:24:51
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Grupo Parlamentario
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/03/2017 16:25:03
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/03/2017 16:25:15
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10530(10/MOP-000009)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modificacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de
2017
Publicación, 133, 22.06.2017

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día
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15756(10/MOP-000012)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Documentación respecto das modificacións orzamentarias
correspondentes ao mes de xullo de 2017
Publicación, 174, 13.09.2017

Reunión da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 22.09.2017
Hora: 10:30
Orde do día
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13662(10/IIGA-000004)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Concesión de préstamos polo IGAPE. Información sobre a
situación das operacións de crédito e préstamo e a
información sobre os avais vixente a 30 de xuño
Publicación da iniciativa, 166, 31.08.2017

