
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 3ª, ECONOMÍA,

FACENDA E ORZAMENTOS
 

Día: 11.05.2018        Hora: 10:30
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A Comisión 3', Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 11 de majo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único: Preguntas 

1.1 	 27712 (10/POC-004476) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para reducir o 
impacto na economía galega da fenda salarial existente entre mulleres e 
homes, así como as medidas adoptadas para favorecer a transparencia 
salarial 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 

1.2 	 28394 (10/POC-004563) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as causas do cambio de tendencia rexistrado na evolución dos 
créditos e dos depósitos en Galicia desde setembro de 2016 e a valoración 
do Goberno galego en relación co seu volume e evolución actual, así como 
a súa comparanza co resto das comunidades autónomas, a posible 
incidencia da reestruturación bancaria e as medidas previstas ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 285, do 28.03.2018 

1.3 	 28626 (1OIPOC-004598) 

Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón 
Sobre as medidas específicas previstas polo Goberno galego para o control 
do cumprimento polas entidades financeiras do Código de boas prácticas 
para a reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre a 
vivenda habitual 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0289,  do 11.04.2018 

1.4 	 28694 (1OIPOC-004605) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón 
Sobre os datos referidos a Galicia reflectidos no informe mensual 
publicado poio Ministerio de Facenda e Función Pública respecto da 
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execución orzamentaria das comunidades autónomas, correspondente ao 
mes de decembro de 2017 e cos datos acumulados para o conxunto do 
exercicio 

Publicación da iniciativa, BOPG n. 0289,  do 11.04.2018 

1.5 	28789 (10/POC-004616) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis 

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para deixar sen executar máis de 95 
millóns de euros da partida orzamentaria consignada para o ano 2017 
destinada á promoción do emprego e institucións do mercado de traballo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 289, do 11.04.2018 

1.6 	 29473 (10/POC-004707) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín 

Sobre as partidas e contías consignadas nos Orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 destinadas a atender 
cada unha das medidas inseridas na Estratexia Retorna 2020, as previsións 
do Goberno galego referidas ao artellamento das axudas económicas 
previstas nelas, e o obxectivo perseguido para ese ano 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0297,  do 26.04,2018 

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2018 

Abel Fermín Losada Álvarez 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/05/2018 12:18: 14 



 

 

 

RELACIÓN DE MEMBROS DE 
COMISIÓN 3ª, ECONOMÍA, FACENDA E

ORZAMENTOS
POR ORDE ALFABÉTICA

 

Mesa

 

Vogais

Presidente
Abel Fermín Losada Álvarez S

Vicepresidenta
Cristina Isabel Romero Fernández P

Secretario
Gonzalo Trenor López P

José González Vázquez P
José Manuel Lago Peñas EM
María Guadalupe Murillo Solís P
Paula Prado del Río P
Noa Presas Bergantiños BNG
Pedro Puy Fraga P
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo S
Antón Sánchez García EM
Sandra Vázquez Domínguez P



 

 

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Día: 11.05.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1. Preguntas



 

 

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Día: 11.05.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.1 27712(10/POC-004476)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para

reducir o impacto na economía galega da fenda salarial

existente entre mulleres e homes, así como as medidas

adoptadas para favorecer a transparencia salarial

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral na Comisión 3ª, relativa ao impacto da fenda salarial na economía galega e as 

medidas a tomar. 

 

As consecuencias da crise económica e o empeoramento das condicións laborais 

teñen contribuído a profundar na desigualdade social. Máis aínda, constátase como as 

súas consecuencias impactan de forma máis intensa sobre as mulleres. Deste xeito, 

malia o momento económico de superación do ciclo de recesión, na actualidade somos 

as mulleres quen ocupamos as peores porcentaxes de traballo precario, temporal, parcial 

e bolsas de traballo fóra da lei nun marco onde a lexislación e a inspección son aínda 

insuficientes. A taxa de paro das mulleres é aínda maior que a dos homes e dende que 

goberna Feijóo incrementouse en case 5 puntos, o que supón un incremento do 42%.  

Segundo o informe Situación laboral das mulleres en Galiza (ano 2017) 

publicado pola Confederación Intersindical Galega en marzo de 2018, con base aos 

datos da Axencia Tributaria, durante o ano 2016 a fenda salarial entre homes e mulleres 

situouse no 22,3% en Galiza, dúas décimas máis que o ano anterior. Neste senso, tamén 

segundo o último informe publicado polo persoal técnico de Facenda (Gestha), baixo o 

título Fenda salarial e teito de vidro, a desigualdade entre as mulleres traballadoras e os 

homes está situada no 28,7% sendo a media estatal do 29,1. Malia as diferentes 

estimacións, estes e outros cálculos sitúan a fenda dos salarios nunha perda de máis de 
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4.000 euros ao ano para as mulleres. Esta situación é froito dunha maior temporalidade, 

parcialidade e precariedade laboral alén das consecuencias derivadas do mantemento e 

reprodución do rol patriarcal e machista que impón ás mulleres a asunción do coidado 

das crianzas e persoas dependentes.  

Cómpre engadir tamén que esta desigualdade esténdese tamén ao ámbito do 

traballo non remunerado, na que o reparto das responsabilidades e de tarefas de 

coidados continúan recaendo máis sobre as mulleres do que sobre os homes. Así 

mesmo, a falta de desenvolvemento e cumprimento do marco legal vixente en materia 

de igualdade, repercute negativamente nesta situación.  

A permanencia da fenda salarial é unha preocupación non só sindical e social de 

ámbito galego ou estatal, senón que internacionalmente e no marco europeo tamén ten 

ocupado as deliberacións de diferentes organismos. Neste sentido, en novembro de 2017 

a Comunicación da Comisión Europea ao Parlamento Europeo, ao Consello e ao Comité 

Económico e Social Europeo a respecto do Plan de Acción da Unión Europea 2017-

2019 Abordar a fenda salarial entre homes e mulleres recóllese a constatación de que 

“As mulleres da UE, en todos os sectores da economía, gañan de media un 16 % menos 

que os homes. Esta fenda de xénero permaneceu estábel durante os últimos 5 anos. Co 

ritmo de cambio actual, só se pecharía ao inicio do próximo milenio. O recente 

estancamento presenta interrogantes sobre a necesidade de reforzar e adaptar as 

iniciativas existentes”. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 

3ª: 
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-Que actuacións levou a cabo o goberno galego para reducir a discriminación 

económico-laboral das mulleres galegas?  

-Que actuacións concretas avalía o goberno galego para reducir a fenda salarial? 

-Ten avaliado o goberno galego as recomendacións emanadas dos organismos 

europeos? Tense dirixido ao Estado español para solicitar a súa incorporación? Ten 

explorado as posibilidades de incorporar algunhas delas no ámbito das competencias 

galegas?  

-Que medidas ten impulsado o goberno galego para favorecer a transparencia 

salarial?  

-Considera o goberno galego suficientes os estudos sobre a desigualdade das 

mulleres galegas? Ten pensado adoptar medidas para incrementalos?  

-Ten avaliado a idoneidade de elaborar, en colaboración co Consello Económico 

e Social, o Consello Galego de Relacións Laborais e as universidades galegas un estudo 

sobre o impacto da fenda salarial na economía galega? 

-Ten avaliado a Xunta de Galiza a necesidade dunha exploración de propostas 

para intervir na desigualdade económica e laboral da muller galega en colaboración cos 

axentes sociais? Con que resultados? 

 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 
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Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/03/2018 13:42:21 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/03/2018 13:42:27 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/03/2018 13:42:29 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/03/2018 13:42:34 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/03/2018 13:42:38 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/03/2018 13:42:42 

 



 

 

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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Orde do día

 

 

1.2 28394(10/POC-004563)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as causas do cambio de tendencia rexistrado na

evolución dos créditos e dos depósitos en Galicia desde

setembro de 2016 e a valoración do Goberno galego en relación

co seu volume e evolución actual, así como a súa comparanza

co resto das comunidades autónomas, a posible incidencia da

reestruturación bancaria e as medidas previstas ao respecto

Publicación da iniciativa, 285, 28.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para resposta oral en Comisión, relativa á evolución negativa do 

crédito en Galiza e as medidas para corrixir esta situación. 

 

Durante os últimos anos, dende o Grupo Parlamentar do BNG vimos 

alertando da mala evolución do crédito en Galiza, particularmente dende a data 

na que comezou a gobernar Feijóo, o 2009, así como da mala evolución do 

crédito en función dos depósitos tamén nese período.  

Na actualidade, Galiza é a comunidade onde máis intensamente caeu o 

crédito dende o ano 2009, cunha caída de 30.983 millóns de euros que representa 

un descenso do volume de crédito do 43,5%, e tamén é o territorio que peor 

relación presenta entre créditos e depósitos de todo o estado, xa que de cada 100 

euros en depósito, so 67 van destinados a crédito no país. 

Ademais é a que presenta unha peor evolución recente da ratio 

créditos/depósitos; mentres no 2009 por cada 100 euros en depósito existían 132 

en crédito, na actualidade por cada 100 euros en depósito so se destinan 67 para o 
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crédito en Galiza, o que supón un descenso do 49,3%, feito que amosa ás claras 

como emigra o noso aforro. 

Esta evolución confirma os efectos negativos que a reestruturación 

bancaria tivo para Galiza, onde un deseño estatal alleo aos intereses de noso pobo 

deu como resultante a perda de entidades financeiras propias. 

Neste sentido, podemos observar que o volume de crédito na Galiza 

atopábase entre 2014 e 2016 nunha situación de leve descenso e estancamento, o 

que fixo que entre setembro de 2014 a setembro de 2016 o crédito apenas 

descendese en 163 millóns de euros. Así, no 2016 mesmo existiu algún trimestre 

no que o crédito se incrementou, como ocorreu de xuño a setembro dese ano. 

Porén, a partires desa data o crédito tivo unha evolución especialmente negativa, 

xa que dende setembro do 2016 a setembro do 2017 o volume de crédito pasou 

de 44.697 millóns de euros a 40.300 millóns, o que significa que crédito 

descendeu en 4.393 millóns de euros, isto é, un 10% nun so ano.  

A evolución dos depósitos amósanos que a forte caída no crédito en 

Galiza non é debida á ausencia ou caída de depósitos. Ben ao contrario, Galiza é 

a segunda comunidade onde se produce un maior incremento dos depósitos 

dende o ano 2009, xa que pasaron de 53.872 millóns de euros aos actuais 60.248 

a setembro de 2017, o que supuxo un incremento do 11,8%, tendo deste xeito un 

comportamento oposto ao do conxunto estatal, onde os depósitos descenderon. 

Porén, o comportamento dos mesmos durante os últimos doce meses con datos 

dispoñíbeis (setembro de 2016 a setembro de 2017) é totalmente oposto, xa que 

Galiza é a única comunidade onde descenden os depósitos 
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En conclusión, os datos reafirman a necesidade de deseñar medidas que 

favorezan que o aforro galego se traduza e crédito e investimento no noso país.  

 

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido o cambio de tendencia na 

evolución dos créditos e dos depósitos experimentado dende setembro de 2016? 

-Que valoración realiza a Xunta de Galiza do actual volume e evolución 

recente dos depósitos e créditos en Galiza? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que Galiza sexa a comunidade 

autónoma que ten un volume máis baixo de créditos en relación cos depósitos? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que Galiza sexa a comunidade 

autónoma na que peor evolucionou o crédito, especialmente dende setembro de 

2016? 

-A que cre a Xunta de Galiza que é debido que Galiza sexa a única 

comunidade autónoma na que descenderon os depósitos dende setembro de 

2016? 

-Considera a Xunta de Galiza que a reestruturación bancaria e a perda de 

entidades financeiras propias influíu na evolución do crédito en Galiza?  
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-Considera a Xunta de Galiza que a grande concentración bancaria 

existente en Galiza está a influír na caída do crédito no noso país? 

-Que medidas vai a impulsar a Xunta de Galiza para que o aforro galego 

se traduza en crédito no noso país? 

 

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/03/2018 18:13:54 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/03/2018 18:13:58 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 22/03/2018 18:13:59 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/03/2018 18:14:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/03/2018 18:14:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/03/2018 18:14:04 
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1.3 28626(10/POC-004598)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

Sobre as medidas específicas previstas polo Goberno galego

para o control do cumprimento polas entidades financeiras do

Código de boas prácticas para a reestruturación viable da

débeda con garantía hipotecaria sobre a vivenda habitual

Publicación da iniciativa, 289, 11.04.2018



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

 

O estoupido da burbulla inmobiliaria e as políticas de vivenda sostidas polos 

sucesivos gobernos tanto no Estado como en Galiza, provocaron o drama 

continuado de miles de familias desafiuzadas durante os últimos 10 anos. 

Ante a magnitude do problema e a mobilización continua das plataformas e 

colectivos antidesafiuzamentos, ditos gobernos non mudaron aspectos axiais das 

súas políticas de vivenda, pero sí se viron forzados a facer algún xesto en forma 

de modificación lexislativa, xestos a todas luces insuficientes pois o problema 

continúa a existir. 

Entre estas modificacións estivo a aprobación do Real Decreto Lei 6/2012 , de 9 

de marzo, de medidas urxentes de deudores hipotecarios, modificado 

recentemente polo RDL 5/2017 de 17 de marzo, onde se contén o Código de 

Boas Prácticas para a reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria 

sobre vivenda habitual. 

A adhesión ao Código é voluntario para as entidades financeiras pero unha vez 

acollidas é de obrigado cumprimento. 

Por exemplo establécese que as entidades financeiras adheridas teñen a obriga de 

ao detectar un impago na cota hipotecaria, ofrecer ao cliente as posibilidades e 

requisitos deste código. 



 
 

 

 

Comprende dende a reestruturación da débeda, con carencia da amortización do 

capital, redución de intereses de mora, ampliación do prazo total de 

amortización, ata a dación en pago, pasando pola quita nun prazo de catro anos. 

A estas condicións especiais poden acollerse as persoas ou unidades de 

convivencia que se atopen por debaixo do umbral de exclusión. 

Hai denuncias do incumprimento das súas obrigas como entidades 

voluntariamente adheridas por parte de bancos que operan en Galiza, que ou ben 

non informan ou a información que trasladan ás persoas coas condicións 

requiridas para serlle aplicadas as condicións do código, é deficiente e sesgada, 

facendo que xente que podía acollerse a unhas mellores condicións non o fai. 

O Estatuto de autonomía de Galicia no seu artigo 30.I.4  e de acordo coas bases e 

a ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria do Estado, 

establece que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega, nos termos do 

disposto nos artigos 38, 131 e 149.1.11.ª e 13.ª da Constitución, a competencia 

exclusiva en materia de defensa do consumidor e do usuario, todo isto sen 

prexuízo da política xeral de prezos e da lexislación sobre a defensa da 

competencia.  

Para este obxectivo foi creado, teoricamente, o que é hoxe en día o Instituto 

Galego de Consumo e da Competencia que ten entre outras as seguintes 

funcións: 

- Orientar, formar e informar as persoas consumidoras e usuarias sobre os seus 

dereitos e a forma de exercelos e de difundir o seu coñecemento, co fin de que se 

teñan en conta e se respecten por todos aqueles que interveñan no mercado e por 

aqueles aos cales poida afectar directa ou indirectamente en relación cos bens e 

servizos. 



 
 

 

 

- Realizar actuacións de inspección e sanción no ámbito de protección das 

persoas consumidoras, de acordo coas disposicións vixentes. 

- Velar para que os produtos e servizos postos á disposición das persoas 

consumidoras e usuarias incorporen a información e os niveis de seguridade 

legalmente exixibles, e realizar campañas de control nos diferentes sectores do 

mercado galego, de maneira especial as dirixidas a evitar a fraude, a publicidade 

enganosa ou a utilización de cláusulas abusivas. 

- Exercer todas as funcións, competencias e potestades que sexan precisas para o 

desenvolvemento e exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de 

Galicia de protección das persoas consumidoras e defensa da competencia. 

Por todo isto creemos que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia ten 

o deber de protexer os dereitos das persoas que están por debaixo do umbral de 

exclusión, e teñen problemas para pagar a súa hipoteca e de garantir que as 

entidades financeiras adheridas ao Código de Boas Prácticas cumpren coas 

obrigas recollidas no RDL 6/2012 de de 9 de marzo , de medidas urxentes de 

deudores hipotecarios, modificado recentemente polo RDL 5/2017 de 17 de 

marzo, onde se contén o Código de Boas Prácticas para a reestruturación viable 

da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

Ten previsto o Goberno galego algunha medida específica para o control do 

cumprimento, por parte das entidades financeiras, do Código de Boas Prácticas 

para a reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda 

habitual? 



 
 

 

 

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 02/04/2018 11:16:01 
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Grupo Parlamentario de En Marea

Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón

Sobre os datos referidos a Galicia reflectidos no informe

mensual publicado polo Ministerio de Facenda e Función

Pública respecto da execución orzamentaria das comunidades

autónomas, correspondente ao mes de decembro de 2017 e cos

datos acumulados para o conxunto do exercicio

Publicación da iniciativa, 289, 11.04.2018



 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario 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 3.ª. 

 

O Ministerio de Hacienda e Función Pública (MINHAP) acaba de publicar o 

informe mensual sobre execución orzamentaria das Comunidades Autónomas 

correspondente ao mes de decembro e polo tanto cos datos acumulados para o 

conxunto do exercicio 2017. 

Este informe permite coñecer e analizar a evolución orzamentaria acumulada ao 

mes de referencia que neste caso, ao ser o mes de decembro, permítenos coñecer, 

aínda que non sexa de forma definitiva, o nivel de execución dos orzamentos das 

diferentes CCAA, así como tamén, realizar unha comparativa entre os diferentes 

territorios no total do ano 2017. 

O informe do Ministerio detalla a evolución dos ingresos e os gastos así como o 

déficit ou superávit das diferentes Comunidades Autónomas. 

Como despois se verá, Galicia presenta un orzamento que se aproxima ao 

equilibrio, o que podería resultar un aspecto positivo, pero que se volve negativo 

cando se observa a forma a través da cal é acadado, xa que non o fai ingresando 

máis, senón gastando menos. 

Os ingresos non financeiros acumulados para o conxunto do ano 2017 acadaron 

en Galicia a cifra de 8.684 millóns de euros, cantidade que comparada co mesmo 

período do ano 2016 supón un incremento do 4,8%. 



 
 

 

 

Poren, esta taxa de crecemento resulta tan decepciónante como preocupante 

cando se compara coa media do Estado porque a taxa de variación media dos 

ingresos no total das CCAA foi do 7%. 

Unha diferenza de difícil comprensión, que acada a súa máxima expresión cando 

a comparamos coas CCAA con mellor comportamento. Porque en Canarias a 

taxa de incremento dos ingresos non financeiros é do 12,03%, en Baleares do 

10,56%, na Comunidade Valenciana do 10,79%, e en Cataluña do 7,34%. 

Cando tomamos como referencia os territorios forais, a diferenza resulta aínda 

moito mais negativa. En Navarra, o incremento dos ingresos con respecto ao ano 

2016 acada o 16,91% e no País Vasco, o 10,86%. 

Galicia ten, polo tanto, unha baixa taxa de variación dos ingresos non financeiros 

que nos coloca como a cuarta peor entre as CCAA do réxime común.  

Para entendelo mellor, si Galicia tivera unha taxa de variación igual á media das 

CCAA os seus ingresos serían 192 millóns máis que os realmente acadados no 

conxunto do ano 2017, e chegarían ata 519 millóns de euros se tomamos como 

referencia a taxa de variación de Valencia. 

Por qué tendo unha peor evolución nos ingresos Galicia está entre as CCAA con 

maior equilibrio orzamentario? Porque o que fai é gastar menos. Gastar menos é 

a forma que ten a Xunta de Galicia para  reducir o déficit orzamentario. 

O gasto non financeiro acumulado no ano 2017 en Galicia é de 8.927 millóns de 

euros, o que supón unha taxa de variación do 3,3% sobre o mesmo período do 

2016. 

No conxunto das CCAA do Estado o gasto non financeiro incrementouse no 

4,5% sobre o ano anterior, o que pon de evidencia a estratexia de gastar menos 

que ten a Xunta de Galicia. 



 
 

 

 

Aquí tamén as diferencias coas CCAA que teñen un mellor desempeño é notable. 

Galicia é a sexta comunidade do réxime común na que menos se incrementa o 

gasto e sitúase a gran distancia das que encabezan o ranking. 

Canarias e Baleares son as que incrementan máis a súa capacidade de gasto, no 

entorno do 9%, grazas aos seus maiores ingresos. Pero de novo tamén destaca  a 

Comunidade Valenciana co 6,13%, ou a Comunidade Autónoma de Castela 

León, cun incremento do gasto do 8,77%. 

E aquí tamén hai que recordar que si a inflación interanual media ata decembro 

está no 2,1% o gasto en termos reais situaríase ao redor do 1%, isto é, estaría 

practicamente estancado. 

En síntese no ultimo exercicio Galicia presenta unha evolución orzamentaria 

preocupante e negativa, con taxas de variación dos ingresos e dos gastos non 

financeiros inferiores á media das CCAA e afastada dos que teñen mellores 

valores, o que se traduce en ingresos e gastos por debaixo da media o que 

cuestiona a estratexia da consolidación fiscal, porque o equilibrio orzamentario 

non se consigue ingresando máis senón gastando menos. 

 

Por todo o dito, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3.ª: 

1.ª) Como explica que en termos reais os ingresos crezan o 2,71% moi por baixo 

do que o fixo o PIB nominal? 

2.ª) Cal é a razón de que os ingresos medren en Galicia en menor medida do que 

o fan o conxunto das CCAA? 

3.ª) Ten cuantificado a Xunta os menores ingresos dos que dispón por esta peor 

evolución comparada coa media do Estado e sobre todo coas CCAA con mellor 

evolución? 



 
 

 

 

4.ª) Como explica a Xunta que a taxa de variación do gasto non financeiro sexa 

do 3,28% mentres que o PIB nominal creceu ao redor do 4,2% para o conxunto 

do ano 2017? 

5.ª) Esta evolución forma parte da estratexia do goberno de ir reducindo o peso 

do gasto público en relación ao PIB, seguindo o comprometido polo Goberno 

central coa Comisión Europea? 

6.ª) Como explica que en termos reais o gasto non financeiro estea practicamente 

estancado no ano 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo? 

7.ª) Cal é a razón que pode explicar que a taxa de variación do gasto non 

financeiro no conxunto das CCAA sexa do 4,48% mentres que en Galicia é do 

3,28%? 

8.ª) Ten cuantificado a Xunta o incremento do gasto en sanidade ou en educación 

que teriamos si o gasto público medrara en Galicia en taxas similares ás das 

CCAA con mellor evolución? 

9.ª) Por qué Galicia está entre as CCAA con peor evolución da variación do gasto 

público? 

10.ª) A evolución descrita no informe do MINHAP de menores ingresos e 

menores gastos é a estratexia de consolidación fiscal que ten o Goberno? 

11.ª) Observando os resultados de execución orzamentaria, considera a Xunta 

que a súa política fiscal é a axeitada? 

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2018. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Antón Sánchez García 

    Deputados do G.P. de En Marea. 



 
 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Lago Peñas na data 03/04/2018 12:27:02 

 
Antón Sánchez García na data 03/04/2018 12:27:17 
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1.5 28789(10/POC-004616)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para deixar sen executar

máis de 95 millóns de euros da partida orzamentaria

consignada para o ano 2017 destinada á promoción do emprego e

institucións do mercado de traballo

Publicación da iniciativa, 289, 11.04.2018
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín  Losada Álvarez e Noela 

Blanco Rodríguez, deputadas e deputado 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. 

 

 

A poboación galega, segundo os datos do IGE 2017, é de 2.708.339 habitantes, 

que dende o ano 2009 se ten reducido en preto de 85.000 persoas, 197.033 son 

persoas menores de 40 anos, datos que evidencian a inexistencia ou fracaso das 

políticas demográficas e sobre o emprego que eviten a emigración do potencial 

humano máis novo do noso país.  

 

Os datos de emprego non son máis alentadores, así facendo unha comparativa, 

segundo os datos da EPA IV trimestre 2009/2017, temos que: 

 

- O número de ocupados en Galicia ten diminuído en  -86.400 

- O Número de parados Galicia ten incrementado en    +14.500 

- O número de fogares con todos os seus membros no paro ten incrementado 

en: +16.300. 

- O número de fogares sen ingresos ten aumentado en +15.200. 

- Catro de cada 10 persoas viven en fogares sen capacidade de afrontar gastos 

imprevistos.  

 

En resume: somos menos, máis envellecidos e dos que quedan traballan menos. 

 

Con estes alarmantes datos, a Xunta de Galicia no exercicio 2017 da partida 32- 

Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo só executou o 69,9 

% respecto do crédito inicial consignado nos orzamentos para ese exercicio, é 

dicir, 95.268.000 M € consignados para a promoción do emprego non foron 

executados, cos seguintes datos de execución: 

 

- 322A Fomento da empregabilidade 71,1 % 

- 322C- Fomento do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo 

79,4 % 

- 323A- Formación profesional de desempregados 64,8 % 

- 323B- Mellora da cualificación do emprego 7,2 % 

- 324C-Promoción da economía social 63,4 % 
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª) É consciente o Goberno galego do fracaso das súas políticas de emprego?  

 

2ª) É consciente o Goberno galego de que o emprego de calidade ten que ser 

unha política prioritaria no noso país á vista dos datos socioeconómicos actuais? 

 

3ª É consciente o Goberno galego de que os concellos, como administración máis 

próxima á cidadanía, necesitan destes recursos para poder atender as necesidades 

da súa poboación?  

 

4ª) Cales foron os motivos polos que a Xunta de Galicia deixou sen executar 

máis de 95 millóns de euros para a promoción do emprego no exercicio 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de abril de2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/04/2018 17:09:00 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/04/2018 17:09:07 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 03/04/2018 17:09:17 
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1.6 29473(10/POC-004707)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre as partidas e contías consignadas nos Orzamentos xerais

da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 destinadas

a atender cada unha das medidas inseridas na Estratexia

Retorna 2020, as previsións do Goberno galego referidas ao

artellamento das axudas económicas previstas nelas, e o

obxectivo perseguido para ese ano

Publicación da iniciativa, 297, 26.04.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Losada Álvarez, 

deputada e deputado 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 en Comisión 3.ª, Economía, Facenda e 

Orzamentos. 

 

No Consello da Xunta de Galicia do 12 de abril de 2018 aprobouse a 

Estratexia Retorna 2020, na que se inclúen unha serie de medidas que 

perseguen o retorno de máis de 20.000 galegos do exterior ata 2020.      

 

A dita estratexia está apoiada polo Resume executivo publicado pola 

Xunta de Galicia e que establece como obxectivo xeral: “Atraer 

galegos residentes no exterior, tanto os emigrantes retornados como os 

seus descendentes; ofrecer e procurarlles unha cobertura integral das 

súas necesidades básicas; facilitar a súa integración educativa e 

laboral; e analizar e executar todas as medidas ao alcance do Goberno 

galego para combater e superar o complexo reto demográfico de 

Galicia desde o fomento do retorno”. 

 

Este obxectivo apóiase en oito liñas de actuación, cunha estrutura 

baseada en seis áreas: 

 

1. Área de asesoramento e seguimento 

2. Área social 

3. Área do traballo e o emprendemento 

4. Área de I+D+i 

5. Área de formación 

6. Área de vivenda 

 

Se delimitan por unha banda as medidas específicas e por outra as 

medidas transversais, determinando os obxectivos e as medidas. 
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O investimento previsto é de 15 millóns de euros para as medidas 

específicas e máis de 220 millóns de euros para as medidas transversais 

con incentivos específicos para os retornados. 

 

Á vista destes datos, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales son as partidas e contías orzamentarias previstas no 

orzamento de 2018 para atender cada unha das medidas 

previstas? 

2. Como se van artellar as axudas económicas previstas nas 

distintas medidas? 

3. Cal é o obxectivo que se persegue para este exercicio 2018? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de abril de 2018 

 

Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Abel Losada Álvarez 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/04/2018 18:45:32 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/04/2018 18:45:38 

 


	CONVOCATORIA DO 11 do maio do 2018
	RELACIÓN DE MEMBROS
	1. Preguntas
	1.1 10/POC-004476
	27712

	1.2 10/POC-004563
	28394

	1.3 10/POC-004598
	28626

	1.4 10/POC-004605
	28694

	1.5 10/POC-004616
	28789

	1.6 10/POC-004707
	29473


