
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 3ª, ECONOMÍA,

FACENDA E ORZAMENTOS
 

Día: 05.07.2018        Hora: 10:30



D 
AEXSTÛ 

2 XLL 23 

Núm 

A Comisión 3  Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 5 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

	

1.1 	32852 (10/CPC-000061) 

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 
Da Sra. directora da Axencia Tributaria de Galicia para informar sobre a 
programación levada a cabo por esta dirección ao longo do ano 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 329, do 29.06.2018 

Punto 2. Preguntas 

	

2.1 	30899 (10/POC-004888) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 

Sobre a opinión do Goberno galego referida á política demográfica que vén 
levando a cabo, a avaliación realizada en relación coa incidencia da perda 
de poboación nova e en idade de se reproducir, así como da política laboral 
no envellecemento da poboación, e as razóns da falta de aplicación de 
políticas ao respecto, norneadamente para as provincias de Lugo e Ourense 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 309, do 23.05.2018 

	

2.2 	31062 (10/POC-004907) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis 

Sobre a situación na que se atopa a cobertura de banda larga de última 
xeración nos concellos galegos e a opinión do Goberno galego respecto da 
incidencia nas limitacións existentes para o asentamento de poboación 
naqueles que teñen maior despoboamento 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0309,  do 23.05.2018 

	

2.3 	32215 (10/POC-005066) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia 

Sobre a valoración do Goberno galego referida á evolución que presenta a 
licitación pública en Galicia no ano 2017, en relación co ano 2016 e co 
conxunto do Estado, así como as consecuencias que vai ter nos orzamentos 
xerais do Estado destinados á Comunidade Autónoma 
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Publicación da iniciativa, BOPG n.° 323, do 20.06.2018 

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

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2018 

Abel Fermín Losada Álvarez 
Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 02/07/2018 10:49:31 
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1. Comparecencia
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1.1 32852(10/CPC-000061)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Da Sra. directora da Axencia Tributaria de Galicia para

informar sobre a programación levada a cabo por esta

dirección ao longo do ano 2017

Publicación da iniciativa, 329, 29.06.2018
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Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regularnento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante a Comisión 3a Economía, Facenda e 

Orzamentos- da directora da Axencia Tributaria de Galicia, para informar sobre 

"a programación levada a cabo por esta dirección ao longo do ano 2017". 

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións institucionais e Parlamentarias 

(AS/NADO DIXITALMENTE) 

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr.presidente do Parlamento de Galicia 
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2. Preguntas
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2.1 30899(10/POC-004888)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre a opinión do Goberno galego referida á política

demográfica que vén levando a cabo, a avaliación realizada en

relación coa incidencia da perda de poboación nova e en idade

de se reproducir, así como da política laboral no

envellecemento da poboación, e as razóns da falta de

aplicación de políticas ao respecto, nomeadamente para as

provincias de Lugo e Ourense

Publicación da iniciativa, 309, 23.05.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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, sobre o impacto da perda constante de poboación na economía 

galega e as medidas que debe impulsar o goberno galego para impulsar un cambio de 

tendencia. 

 

O BNG entende que a análise rigorosa e a resposta consensuada e ambiciosa da 

cuestión demográfica é unha necesidade imprescindíbel para enfrontar os retos que 

temos como sociedade e como país. Para intervir sobre o devalo demográfico 

entendemos que será fundamental actuar en múltiples aspectos, nos que o económico e 

laboral ten unha importancia especial.  

Para enfrontar este reto con seriedade cómpre avaliar de forma transversal 

moitos factores, pero sen dúbida a evolución da poboación é determinante. Só facendo 

unha diagnose acertada e fuxida de autocomplacencias poderemos avaliar se as políticas 

económicas e laborais implantadas resultan positivas ou negativas. 

Neste sentido se observamos os datos oficiais de poboación o certo é que desde 

que o señor Núñez Feijóo comezou a gobernar non pararon de emigrar galegos e 

galegas cara fóra do noso país diante da falta de condicións para quedar ou vir traballar 

a Galiza así como para afrontar o impacto social e económico da recesión.  
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Segundo o Padrón hai hoxe 87.750 persoas menos no noso país que cando o 

Partido Popular entrou no goberno da Xunta. Tampouco se comparamos os datos co ano 

2015, no que xa se rexistrou creación neta de emprego e no que o Goberno galego 

afirma ter iniciado o seu Plan Estratéxico 2015-2020 temos datos positivos: nun período 

de crecemento económico, a poboación da nación descendeu en 24.008 persoas. 

Desta forma, o comportamento negativo da poboación galega durante o goberno 

de Núñez Feijóo equipáranos cos países menos dinámicos e periféricos de Europa, 

como Hungría, Polonia, ou Grecia. Pola contra, todos os países que forman a columna 

vertebral da Unión Europea experimentaron crecemento da poboación (Francia, 

Alemania, Bélxica, etc). 

É preciso, polo tanto, avaliar o impacto da perda constante de poboación na 

economía galega e as medidas que debe impulsar o goberno galego para impulsar un 

cambio de tendencia.  

 

Por todos estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na 

Comisión 3ª: 

-Considera o goberno galego que ten acertado coa súa política demográfica? 

-Considera o goberno galego que ten suficientemente avaliado canto do 

envellecemento da poboación galega se debe á perda de poboación nova e en idade de 

se reproducir, nomeadamente durante os anos máis intensos da crise? Cales son as 

razóns da falta de aplicación de políticas ambiciosas para o seu retorno?  

-Cales son as razóns de que o goberno do Partido Popular non leve a cambio un 

cambio de políticas económicas para evitar a perda de poboación? 
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-Considera a Xunta de Galiza que a política laboral do Partido Popular é 

responsábel en boa medida da situación demográfica do noso país? Que vai facer para 

reconducilo? 

-Cales son as razóns de que o goberno galego non aplique políticas 

compensatorias nesta materia para Lugo e Ourense?  

 

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

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 14/05/2018 12:22:51 

 

Olalla Rodil Fernández na data 14/05/2018 12:22:56 
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María Montserrat Prado Cores na data 14/05/2018 12:22:59 

 

Ana Pontón Mondelo na data 14/05/2018 12:23:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 14/05/2018 12:23:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 14/05/2018 12:23:03 

 



 

 

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Día: 05.07.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

2.2 31062(10/POC-004907)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

Sobre a situación na que se atopa a cobertura de banda larga

de última xeración nos concellos galegos e a opinión do

Goberno galego respecto da incidencia nas limitacións

existentes para o asentamento de poboación naqueles que teñen

maior despoboamento

Publicación da iniciativa, 309, 23.05.2018
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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 Juan Manuel 

Díaz Villoslada, deputada e 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. 

 

 

A promulgación da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico da 

cidadanía aos servizos públicos, foi o punto de inflexión na forma de relacionarse 

coas distintas administracións. 

 

 

Tres anos despois, a Xunta de Galicia aprobou o Decreto 198/2010, do 2 de 

decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica 

na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, no que se establece xa no 

seu preámbulo que “o Goberno da Xunta de Galicia ten dentro dos seus eixes 

impulsar a modernización e a innovación tecnolóxica co obxecto de potenciar a 

mellora da calidade do servizo ofrecida á cidadanía, convertendo á Xunta de 

Galicia nun modelo que sexa referente para o desenvolvemento da 

Administración electrónica en Galicia e en todos os seus ámbitos”.  

 

 

Do mesmo xeito, establece que a cidadanía ten que ser a primeira e a principal 

beneficiaria do acceso electrónico e, polo tanto, a Administración queda obrigada 

a transformarse nunha administración electrónica, invocando o artigo 103 da 

Constitución española e a citada Lei 11/2007. 

 

 

O 30 de abril de 2015, o Consello da Xunta aprobou a Axenda Dixital de Galicia 

2020, como unha estratexia tecnolóxica para impulsar un modelo de crecemento 

baseado na economía dixital, que contribúa a dar resposta aos desafíos aos que se 

enfronta Galicia en todas as áreas de desenvolvemento. 

 

 

Neste ano 2018, é dicir, 11 anos despois da aprobación da Lei 11/2007 e 8 anos 

despois da aprobación do Decreto 198/2010, a Xunta de Galicia, a través da 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), está a tramitar 

a Lei de administración dixital de Galicia, destacando no anteproxecto o papel 

determinante das solucións dixitais para acadar unha administración máis 

transparente, sinxela, eficaz e inclusiva, achegando datos do INE 2017 que indica 
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que o 84,6 % a poboación de entre 16 e 74 anos accedeu ningunha vez a internet, 

que o 69 % faino diariamente e que o 54,6 % emprega a banca electrónica, e que 

as empresas dependen cada vez en maior medida das TIC, sendo un factor de 

“supervivencia” para a continuidade da actividade empresarial. 

 

 

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital acaba de publicar o Informe 

Anual 2018 sobre a cobertura en España en 2017 e a cobertura por comunidades 

autónomas, do que se desprende que Galicia é unha das comunidades con menor 

cobertura: 

 

 Cobertura 

Galicia 

Cobertura conxunto 

España 

ADSL>=2Mbps 70,4 90,0 

ADSL>=10Mbps 53,0 71,9 

VDSL 10,6 17,9 

HFC 55,1 48,8 

FTTH 41,3 100,0 

Cobertura inalámbrica >=2Mbps 45,4 57,5 

Cobertura inalámbrica >=30Mbps 3,7 14,1 

UMTS con HSPA 100,0 99,9 

LTE (4G) 98,9 97,2 

 

 

Por iso a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é a cobertura de banda ancha de última xeración nos concellos galegos? 

 

 

2ª) Considera o Goberno galego que estas limitacións favorecen o asentamento 

de poboación nos concellos con maior despoboamento? 

 

 

3ª) Considera o Goberno galego que estas limitacións se corresponden coa 

afirmación feita polo presidente da Xunta de Galicia de que esta ía ser a 

“Lexislatura do Rural”. 
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Pazo do Parlamento, 16 de maio de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 16/05/2018 14:09:23 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/05/2018 14:09:29 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 16/05/2018 14:09:36 

 



 

 

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Día: 05.07.2018        Hora: 10:30
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2.3 32215(10/POC-005066)

Grupo Parlamentario de En Marea

Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia

Sobre a valoración do Goberno galego referida á evolución que

presenta a licitación pública en Galicia no ano 2017, en

relación co ano 2016 e co conxunto do Estado, así como as

consecuencias que vai ter nos orzamentos xerais do Estado

destinados á Comunidade Autónoma

Publicación da iniciativa, 323, 20.06.2018



 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada 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 3.ª. 

 

A evolución da licitación pública en Galicia  no ano 2017 foi moi negativa, tanto 

en valores absolutos como en termos comparados coa media do Estado, porque 

en Galicia redúcese de forma moi notable mentres que no conxunto do Estado se 

incrementa de forma significativa. No exercicio 2017 a licitación oficial do 

conxunto das administracións públicas en Galicia cae o 32,3% en comparación 

con 2016. Un enorme devalo da licitación que é aínda máis difícil de entender 

tendo en conta que no conxunto do Estado a licitación aumentou o 39,3%. 

Expresado en cifras absolutas a licitación retrocede en Galicia en 286 millóns de 

euros mentres que no conxunto do Estado se incrementa en 3.542 millóns de 

euros. 

Este diferencial negativo que sofre Galicia non é fácil de entender, en especial 

porque somos a comunidade autónoma que ten peor evolución das 17 que 

conforman o Estado tanto en valores absolutos como en valores relativos. Só hai 

tres comunidades autónomas nas que cae a licitación e nas 14 restantes 

incrementase, e nalgunhas delas de forma moi destacada. 

O 32,3% de retroceso que sufre Galicia fai de nós a peor entre as 17 CC.AA. 

Como se dixo, o diferencial coa media española é significativa, porque na media 

do Estado a licitación incrementouse o 39,3%, isto é un diferencial de mais de 70 

puntos. 



 
 

 

 

Pero esta cifra queda pequena ante os territorios coa evolución máis positiva: 

Andalucía crece o 51%, Murcia o 81%, Aragón o 83% pero sobre todo Cantabria 

co 297% e  Navarra na que a licitación medrou o 229%. Mesmo en Cataluña a 

licitación pública se incrementou o 39% nun ano tan convulso como foi 2017 

nesa comunidade autónoma. 

Que a licitación pública caia en Galicia mentres que medra na media do Estado 

necesita unha explicación, pero que sexamos a comunidade autónoma coa peor 

evolución das 17 fai que a explicación teña que ser detallada e urxente, en 

especial porque concorren dúas características que agravan o problema. A 

primeira é que a principal responsabilidade no retroceso é do goberno central e a 

segunda é que 2017 non fai máis que dar continuidade a un ciclo de retroceso da 

licitación que xa se iniciou en 2013. 

Os datos dispoñibles de SEOPAN sobre a evolución da licitación publica 

desagregados por nivel de goberno e tipo de obra do ano 2017 permiten 

identificar como principal responsable do devalo da licitación ao Goberno 

central: pasou de 513 millóns de euros en 2016 a tan só 183 millóns en 2017, un 

retroceso do 65%. 

Licitar 183 millóns de euros en todo o ano 2017 é unha cifra irrisoria, algo difícil 

de entender porque estamos falado de toda a administración central, que inclúe 

non so aos ministerios senón tamén a todo tipo de organismos, como ADIF, 

AENA ou as Autoridades Portuarias entre outras. Entre todos, de xaneiro a 

decembro, licitaron tan só 183 millóns, apenas 15 millóns ao mes. 

Una situación moi preocupante porque a licitación funciona como un indicador 

adiantado do investimento, tanto na súa traslación aos orzamentos de cada ano 

como na actividade real cando se executan. Por iso o dato de 2017 en termos 

desagregados como o dato xa final para o conxunto das administracións sumadas 



 
 

 

 

e tan preocupante, porque anticipa un devalo moi importante do investimento nos 

próximos exercicios. 

Polo exposto, preséntanse as seguintes preguntas para a  súa resposta oral na 

Comisión 3.ª.: 

1.ª) Como valora a Xunta que en Galicia se reduza a licitación pública en 2017, 

en comparación con 2016, mentres sube no conxunto do Estado? 

2.ª) Como pode explicar a Xunta que Galicia sexa en 2017 a comunidade con 

peor evolución da licitación pública das 17 CCAA que conforman o Estado 

español? 

3.ª) Como valora a Xunta o devalo na licitación da Administración central para 

Galicia, que cae o 64% en comparación con 2016? 

4.ª) Como valora a Xunta a practica desaparición da licitación de infraestruturas 

ferroviarias en 2017 en Galicia? 

5.ª) Que consecuencias vai ter sobre os orzamentos xerais do Estado para Galicia 

este devalo da licitación en 2017? 

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2018. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Julia Torregrosa Sañudo 

   Deputado e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 



 
 

 

 

 

José Manuel Lago Peñas na data 11/06/2018 13:05:20 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 11/06/2018 13:05:30 
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