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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 3 de decembro de 2016, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite
- 1954 (10/PPLC-000001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo
de financiamento de Galicia
A Mesa toma coñecemento da referida iniciativa e, dado que vén presentada nos termos previstos
no artigo 122 do Regulamento da Cámara, acorda:
1º. Admitir a trámite a proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola
que se aproba o modelo de financiamento de Galicia.
2º. Dispoñer o seu traslado á Xunta de Galicia para que emita o informe previsto no artigo 7 do
Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e para que manifeste
o seu criterio e a súa conformidade respecto da súa tramitación nos termos previstos no artigo
123.2 do Regulamento.
3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 3 de decembro de 2016, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación
- 1640 (10/INT-000064)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a política do Goberno galego en relación coa creación de novos xulgados especializados en
violencia de xénero

- 1686 (10/INT-000065)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a incidencia medioambiental da fabricación de cloro
- 1702 (10/INT-000066)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa creación de novos xulgados do social
- 1715 (10/INT-000068)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a política do Goberno galego para reducir a sinistralidade laboral
- 1767 (10/INT-000069)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca

Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás persoas estranxeiras en Galicia
- 1784 (10/INT-000070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre a política do Goberno galego en relación coa realización de probas diagnósticas no Sergas
- 1790 (10/INT-000071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio

Sobre a política do Goberno galego en materia de acollemento familiar de menores
- 1823 (10/INT-000072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación co acceso dos emigrantes retornados ao sistema
público de saúde

- 1834 (10/INT-000073)

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

Sobre as posibles consecuencias da crise económica de Pemex para os estaleiros galegos e a estratexia da Xunta de Galicia para o sector naval
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais
Admisión a trámite e publicación
- 1608 (10/POP-000170)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do estado xeral de conservación da muralla romana de Lugo
- 1634 (10/POP-000171)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación de discriminación salarial que sofren as
mulleres en Galicia
- 1635 (10/POP-000172)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún estudo respecto da orixe da discriminación salarial
que sofren as mulleres en Galicia
- 1636 (10/POP-000173)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego a curto, medio e longo prazo para corrixir a discriminación salarial que sofren as mulleres en Galicia
- 1641 (10/POP-000174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa suficiencia do número de xulgados especializados en violencia de xénero existentes en Galicia
- 1677 (10/POP-000175)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para rematar coas verteduras que se veñen
producindo no río Callou ao seu paso polo concello de Bergondo
- 1681 (10/POP-000176)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
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Sobre o estado de tramitación do proxecto denominado ‘conexión norte de Pontevedra: PO-531-N-550’,
ou variante de Alba
- 1703 (10/POP-000177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da demanda ao Ministerio de Xustiza da creación
dun novo xulgado do social en Lugo
- 1711 (10/POP-000178)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación cos fundamentos xurídicos
da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pola que se anula o Plan xeral de ordenación
municipal de Abegondo
- 1716 (10/POP-000179)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución da sinistralidade laboral en Galicia
- 1729 (10/POP-000181)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do actual proxecto para o centro
de atención ás persoas con discapacidade de Ourense co fin de garantirlles a todas as persoas con
diversidade funcional da provincia todos os servizos sociais e sanitarios que necesitan
- 1735 (10/POP-000182)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen, e Villares Naveira, Luis
Sobre o índice de denuncias e de casos de violencia de xénero rexistrados na Administración pública
galega no ano 2016
- 1736 (10/POP-000183)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno galego para estender e
clarificar as incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos da Administración galega e directivos das empresas públicas unha vez rematada a súa responsabilidade pública ou prestación
do servizo
- 1740 (10/POP-000184)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non elaborar campañas de prevención, formación e información, segundo o establecido no Plan estratéxico nacional para o tratamento
da hepatite C

- 1743 (10/POP-000185)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

Sobre a información de forma desagregada do investimento de 130 millóns de euros para loitar
contra a hepatite C

- 1746 (10/POP-000186)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas formuladas polo Concello de Moaña en relación co castro de Montealegre, en Domaio
- 1770 (10/POP-000187)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da solución
á falta de prazas que se vén producindo nos días de maior demanda no servizo ferroviario do
eixe atlántico

- 1777 (10/POP-000188)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 5 máis

Sobre os criterios seguidos para a creación das novas unidades xudiciais que se van pór en marcha
en Galicia no ano 2017

- 1785 (10/POP-000189)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da revisión das posibilidades de solicitude de probas diagnósticas polos profesionais de atención primaria
- 1791 (10/POP-000190)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio

Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para reforzar a integración familiar dos

menores que se atopan no sistema de protección en acollemento residencial
- 1792 (10/POP-000191)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio

5182

X lexislatura. Número 26. 7 de decembro de 2016

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da equiparación dos permisos de maternidade,
paternidade e lactación para as familias de acollemento de menores, segundo as circunstancias e
a súa situación
- 1803 (10/POP-000192)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da consignación para o ano 2017 dos orzamentos
necesarios, así como da execución do proxecto, para a construción do novo centro de saúde da Illa
de Arousa
- 1824 (10/POP-000193)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para reverter os efectos, na poboación galega
de emigrantes retornados, do Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para
garantir a sustentabilidade do Sistema nacional de saúde e mellorar a calidade e seguridade das
súas prestacións
- 1839 (10/POP-000194)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha valoración das posibles consecuencias para os
estaleiros galegos da crise económica da empresa Pemex, así como o incumprimento dos compromisos de carga de traballo e de creación de emprego
- 1843 (10/POP-000195)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución dos datos turísticos na Comunidade
Autónoma de Galicia ao longo do ano 2016
- 1847 (10/POP-000196)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da deterioración existente na distribución do emprego
por idades
- 1851 (10/POP-000197)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 4 máis
Sobre o contido que vai ter o Programa Acude e Axuda do Sergas
Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2016
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm.
24, do 3 de decembro de 2016, do Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas
e de ordenación
Advertido un erro na publicación, no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 24, do 3 de decembro de 2016, do Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, procédese
á súa corrección nos seguintes termos:
Na páxina 4623
Onde dí:
«Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas»
Debe dicir:
«Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación»
Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2016
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no artigo 163 do Regulamento do Parlamento de Galiza, presenta a seguinte
Proposición de Lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se
aproba o modelo de financiamento de Galiza.

Exposición de motivos
O vixente modelo de financiamento, que ten amosado o seu completo
esgotamento ao non dar resposta ás principais necesidades do noso país, tais como
garantir os servizos públicos básicos de calidade durante a crise, xa debería ter sido
revisado no 2014. Porén, é a finais do 2016 cando comeza a abrirse o proceso de reforma,
co anuncio do Presidente do goberno do estado, Mariano Rajoy, de convocar unha
Conferencia de Presidentes antes de que remate o ano, onde se tratará o establecemento
dun novo sistema de financiamento autonómico.

Ante este escenario, desde o BNG cremos necesario mudar a lóxica do actual
modelo, no cal recibimos o que se acorda desde Madrid, sen capacidade ningunha para
ter unha política fiscal propia. A Xunta de Galiza ten a competencia en sanidade,
educación, servizos sociais, ou dependencia. Pero en cambio, soportamos un sistema de
financiamento baseado en transferencias e cesión de impostos no que Galiza apenas ten
nada que dicir na xestión dos impostos que se pagan aquí.
O vixente modelo de financiamento das comunidades autónomas basease na
concepción dun Estado centralizado que exerce o control sobre os ingresos, sobre os
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impostos recadados que no noso caso pagan as galegas e galegos, para seren logo
distribuídos, en base a criterios centralistas.
Galiza pasou a xestionar, a través dun proceso de descentralización da
titularidade e xestión, os servizos públicos básicos e prioritarios directamente
vinculados ao benestar das persoas, como a sanidade, a educación ou os servizos
sociais que precisan para o seu funcionamento e mellora constante un importante
volume do gasto público. Malia esa importante responsabilidade, a competencia sobre
os ingresos públicos precisos para financialos mantívose ferreamente centralizada, dado
que administración central do Estado controla de xeito absoluto os ingresos recadados,
sobre todo os seus aspectos fulcrais como son a capacidade normativa e recadatoria, e
onde ademais se reserva a capacidade para repartilos ás comunidades autónomas. Iso
responde ademais a unha concepción afastada da realidade económica, como se os
ingresos públicos se xerasen no quilómetro cero da capital e partir de aí se distribuíran
por todo o territorio.
O proceso lóxico e consecuente coa descentralización competencial debería
configurarse arredor do principio polo cal a quen lle compete manter os servizos
esenciais para a maioría social, tamén ostente a política fiscal, que en primeira instancia
teña a recadación e control tributario para atender os servizos que a maioría considera
básicos. Con iso, estaríamos a trasladar e aplicar realmente unha estrutura de xestión do
gasto público propia de Estados que si teñen unha descentralización política real, de
competencias e de recursos financeiros para exercelas ao mesmo, que aplican o
principio onde “o responsábel de decidir gastar máis ou menos diñeiro na provisión dun
servizo é tamén responsábel para decidir subir máis ou menos os impostos”
(accountability). Unha formulación simple, a propia de estados realmente federais, que
establece unha relación directa entre quen e onde se pagan os impostos (o nivel de
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ingreso) e os servizos e políticas públicas onde se aplican ditos recursos fiscais (o nivel
de gasto).
Con iso aseguraríase ademais, que haxa unha correspondencia entre o pago de
tributos e os servizos recibidos a cambio, onde as propias persoas obrigadas á
imposición fiscal poden identificar máis claramente o custe-beneficio do gasto público.
No actual sistema de financiamento esta análise antóllase imposíbel, pois a
centralización absoluta dos ingresos tributarios e os complexos sistemas de
transferencias articuladas impiden facer visíbel esa ecuación de forma intelixíbel para a
maioría das persoas. Iso aínda se agrava máis pola opacidade coa que o Estado actúa á
hora de divulgar o custe real dos servizos centrais que non teñen unha repercusión para
alén da administración central. E logo revístese todo ese complexo sistema coa
denominada “solidariedade interterritorial”, que nunca tivo unha demostración
empírica da súa aplicación.
Porén, ao longo das décadas de modelo autonómico, nunca se admitiu que de
xeito parello á descentralización administrativa, alén de transferir unha parte
minoritaria de ingresos públicos, ou mesmo compartir a recadación dunha parte
residual, se partillase a potestade de controlar os ingresos entre Estado e Galiza, tanto a
nivel de regulación (modelo de política fiscal) como de recadación, tanto contar co
financiamento preciso para manter e mellorar os servizos públicos básicos como para
distribuílos como mellor consideraran os gobernos galegos. É dicir, que puideran
exercer sequera a execución nos servizos transferidos de xeito pleno, contando coa
capacidade necesaria para financialos, gozando da autonomía financeira que predica a
propia norma constitucional.
A resultante é un modelo en vigor totalmente irracional, xa que o Estado, que
ten competencias que non son as prioritarias para a cidadanía, como a defensa, a
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burocracia do Estado, a Casa Real ou as infraestruturas xerais, controla a política fiscal.
Cómpre darlle a volta para ligar a competencia fiscal, a recadación e política tributaria,
a través dunha facenda galega, con quen exerce as políticas sociais, e superar a
situación onde sexa Madrid quen controla os nosos impostos para así asegurar as
políticas que interesan a Bruxelas e ás elites económicas e políticas radicadas na
capital, tais como o control déficit, o pago da débeda prioritario, o rescate da banca, e
agora rescate das autoestradas radiais madrileñas.
Avogamos, polo tanto, por superar o actual status en materia de financiamento e
política fiscal, para determinar desde Galiza as prioridades, por iso queremos un
financiamento propio para o noso país, con plena capacidade para deseñar a política
fiscal. Sen política fiscal propia, sen un modelo onde a xestión do gasto vaia ligada a
do ingreso, sen Facenda Galega que regule e recade os nosos recursos económicos, non
hai garantía de financiamento dos nosos servizos públicos básicos nin o deseño dunha
política económica propia de políticas acaídas de estímulo aos nosos sectores
produtivos. Non pode haber redistribución social senón podemos incidir directamente
cunha política fiscal deseñada e xestionada desde Galiza.
Con esta capacidade fiscal e financeira plena teríamos máis recursos.
Simplemente nos remitimos ás liquidacións tributarias, aos datos de recadación
tributaria en Galiza, ás remesas do sistema de financiamento, e sobre todo ás
persistentes necesidades que teñen os servizos públicos esenciais que ten que atender o
sector público galego que se ve abocado a minguar a calidade, a reducir prestacións, a
recortar en programas sociais e educativos, mentres asistimos perplexos como -tamén
cos impostos recadados en Galiza- se prioriza desde o Goberno central rescatar a banca
privada, manter o avultado financiamento dos programas de defensa e armamento
militar ou soster un aparello burocrático centralizado sen vinculación coa prestación de
servizos.
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Fronte á idea dunha Galiza deficitaria, o noso país ten capacidade propia, xera
os recursos suficientes para financiar os seus servizos públicos e apoiar aos sectores
produtivos. As galegas e galegos estamos a contribuír con máis diñeiro en impostos ao
Estado, do que o Goberno central logo transfire para o noso financiamento.
En base a estes principios, formulamos esta proposta articulada para un novo
acordo de financiamento galego, baseado na transparencia, na autorresponsabilidade, na
asimetría explícita no propio texto constitucional e confirmada por unha realidade
indiscutida e na crenza nas propias capacidades do país. Tratase dun modelo que se aplica
en moitos estados, onde entenden que a descentralización non so ten que vir polo lado do
gasto, senón tamén do ingreso, e mesmo é un modelo aplicado noutros territorios do estado
español, polo que son múltiples os exemplos que serven de referencia no deseño do

modelo de financiamento para Galiza contemplado na presente proposición de lei.
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Artigo único.
Apróbase o concerto económico coa Comunidade Autónoma de Galiza nos
termos establecidos no anexo desta lei.

Disposición derrogatoria única.
A partir da entrada en vigor desta lei quedan derrogadas cantas disposicións de
igual ou menor rango se opoñan ó contido dela.

Disposición derradeira única.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no “Boletín Oficial
del Estado”, se ben producirá efecto desde o un de xaneiro de dous mil dezasete.
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ANEXO

CONCERTO ECONÓMICO DE GALIZA

CAPÍTULO I – Normas Xerais e Tributos

SECCIÓN 1.ª NORMAS XERAIS

Artigo 1. Competencias da Xunta de Galiza.
A Xunta de Galiza poderá establecer e regular dentro do seu territorio, o seu
réxime tributario, polo que lle corresponde a exacción, xestión, liquidación, inspección,
revisión e recadación dos tributos que integran o sistema tributario galego.

Artigo 2. Principios xerais.
Un. Os principios que rexerán o sistema tributario galego serán os seguintes:
a) Respecto da solidariedade nos termos previstos na Constitución e no Estatuto
de autonomía.
b) Atención á estrutura xeral impositiva do Estado.
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c) Coordinación, harmonización fiscal e colaboración co Estado, de acordo coas
normas deste concerto económico.
d) Sometemento ós tratados ou convenios internacionais asinados e ratificados
polo Estado español. En particular, aterase ao disposto nos convenios internacionais
asinados polo Estado Español para evitar a dobre imposición e nas normas de
harmonización fiscal da Unión Europea, polo que deberá asumir as devolucións que
proceda practicar como consecuencia da aplicación de tales convenios e normas.
Dous. As normas deste concerto interpretaranse de acordo co establecido na Lei
Xeral Tributaria para a interpretación das normas tributarias.

Artigo 3. Harmonización fiscal.
A normativa tributaria que desenvolva a Xunta de Galiza guiarase polos
seguintes criterios:
a) Adecuarase á Lei xeral tributaria en canto á terminoloxía e conceptos, sen
prexuízo das peculiaridades establecidas neste concerto económico.
b) Respectará e garantirá a liberdade de circulación e establecemento das
persoas e a libre circulación de bens, capitais e servizos en todo o territorio español, sen
que se produzan efectos discriminatorios, nin menoscabo das posibilidades de
competencia empresarial nin distorsión na asignación de recursos.
c) Utilizarán a mesma clasificación de actividades gandeiras, mineiras,
industriais, comerciais, de servizos, profesionais e artísticas que en territorio común,
sen prexuízo da maior desagregación que delas poida levarse a cabo.
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Artigo 4. Principio de colaboración.
Un. A Xunta de Galiza comunicará á Administración do Estado os proxectos de
disposicións normativas en materia tributaria con antelación suficiente á súa entrada en
vigor. Do mesmo xeito, a Administración do Estado practicará idéntica comunicación a
dita institución.
Dous. O Estado arbitrará os mecanismos que permitan a colaboración das
Institucións de Galiza nos Acordos internacionais que incidan na aplicación do presente
Concerto Económico.
Tres. O Estado e a Xunta de Galiza, no exercicio das funcións que lle competen
relativas á xestión, inspección e recadación dos seus tributos, facilitaranse mutuamente,
en tempo e forma adecuados, cantos datos e antecedentes estimen precisos para a súa
mellor exacción. En particular, ambas Administracións:
a) Facilitaranse, a través dos seus centros de proceso de datos, toda a
información que precisen. Para ese efecto, establecerase a intercomunicación técnica
necesaria. Anualmente elaborarase un plan conxunto e coordinado de informática
fiscal.
b) Os servizos de inspección prepararán plans conxuntos de inspección sobre
obxectivos, sectores e procedementos coordinados, así como sobre contribuíntes que
cambien de domicilio, entidades en réxime de transparencia fiscal e sociedades suxeitas
a tributación en proporción ao volume de operacións no Imposto sobre Sociedades.
Catro. O Estado e a Xunta de Galiza arbitrarán os procedementos de
intercambio de información que garantan o cumprimento dos Tratados e Convenios
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internacionais do Estado e, en particular, da normativa procedente da Unión Europea en
materia de cooperación administrativa e asistencia mutua.

Artigo 5. Competencias exclusivas do Estado.
Constituirá competencia exclusiva do Estado a regulación, xestión, inspección,
revisión e recadación dos dereitos de importación e dos gravames á importación nos
impostos especiais e no imposto sobre o valor engadido.

SECCIÓN 2.ª IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

Artigo 6. Normativa aplicábel e exacción do imposto.
O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas é un tributo concertado de
normativa autónoma. A súa exacción corresponderalle á Xunta de Galiza.

Artigo 7. Retencións e ingresos á conta por rendementos do traballo.
Un. As retencións e ingresos á conta por rendementos do traballo serán esixidos
pola Xunta de Galiza cando correspondan aos sinalados a continuación:
a) Os procedentes de traballos ou servizos que se presten en Galiza. No suposto
de que os traballos ou servizos se presten en territorio común e galego, presumirase,
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agás proba en contrario, que os servizos se prestan en Galiza cando neste territorio se
sitúe o centro de traballo ao que estea adscrito o traballador.
b) Os procedentes de pensións, haberes pasivos e prestacións percibidas dos
réximes públicos da Seguridade Social e clases pasivas, Instituto Nacional de Emprego,
montepíos, mutualidades, fondos de promoción de emprego, plans de pensións,
entidades de previsión social voluntaria así como as prestacións pasivas de empresas e
outras entidades, cando o perceptor teña a súa residencia habitual en Galiza.
c) As retribucións que se perciban pola condición de administradores e
membros dos consellos de administración, das xuntas que fagan as súas veces e doutros
órganos representativos, cando a entidade pagadora teña o seu domicilio fiscal en
Galiza.
Cando se trate de entidades que sexan suxeitos pasivos do imposto sobre
sociedades esixíbel polo Estado e pola Xunta de Galiza, as retencións corresponderán a
ámbalas administracións en proporción ao volume de operacións efectuado en cada
territorio. Para estes efectos, aplicarase a proporción determinada na última
declaración-liquidación efectuada polo imposto sobre sociedades. Estas retencións
esixiranse conforme a normativa galega ou estatal, segundo que á entidade pagadora lle
resulte de aplicación a normativa galega ou estatal do imposto sobre sociedades, e a
inspección será realizada polos órganos da Administración que corresponda por
aplicación deste mesmo criterio. Malia o anterior, as normas relativas ao lugar, forma e
prazo de presentación das correspondentes declaracións-liquidacións serán as
establecidas pola Xunta de Galiza.
Dous. Malia o disposto no punto anterior, corresponderanlle á Administración
do Estado as retencións relativas ás retribucións, tanto activas como pasivas, incluídas
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as pensións xeradas por persoa distinta do perceptor, satisfeitas por aquela aos
funcionarios e empregados en réxime de contratación laboral ou administrativa do
Estado, con excepción dos funcionarios e empregados de organismos autónomos e
entidades públicas empresariais.

Artigo 8. Pagamentos á conta por rendementos de actividades económicas.
Un. As retencións e ingresos á conta por rendementos derivados de actividades
económicas esixiranse por parte da Xunta de Galiza cando o obrigado a reter ou a
ingresar á conta teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza. En
calquera caso, serán esixidas pola Administración do Estado ou pola Xunta de Galiza
cando correspondan a rendementos satisfeitos por elas.
Na exacción destas retencións e ingresos á conta, a Xunta de Galiza aplicará os
mesmos tipos aos de territorio común.
Dous. Os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre a renda das
persoas físicas esixiranse por parte da Xunta de Galiza cando o contribuínte teña a súa
residencia habitual na Galiza.

Artigo 9. Retencións e ingresos á conta por rendementos do capital mobiliario.
Un. As retencións e ingresos á conta por rendementos do capital mobiliario
esixiranse, conforme a súa respectiva normativa, pola Administración do Estado ou
pola Xunta de Galiza, de acordo coas seguintes normas:
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Primeira. Serán esixidas pola Xunta de Galiza por razón do territorio as
correspondentes a:
a)

Rendementos obtidos pola participación en fondos propios de calquera

entidade, así como os xuros e demais contraprestacións de obrigas e títulos similares,
cando tales rendementos sexan satisfeitos por entidades que tributen exclusivamente
polo imposto de sociedades en Galiza.
Tratándose de suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades esixíbel polo
Estado e a Xunta de Galiza, a retención corresponderalles a ámbalas administracións en
proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio. Para estes efectos,
aplicarase a proporción determinada na última declaración-liquidación efectuada polo
imposto sobre sociedades.
Estas retencións esixiranse conforme a normativa galega ou común dependendo
de se á entidade pagadora lle resulta de aplicación a normativa galega ou común do
imposto sobre sociedades, e a inspección será realizada polos órganos da
Administración que corresponda por aplicación deste mesmo criterio. Malia o anterior,
as normas relativas ao lugar, forma e prazo de presentación das correspondentes
declaracións liquidacións serán as establecidas pola Administración competente para a
súa exacción.
b)

Xuros e demais contraprestacións das débedas e empréstitos emitidos

pola Comunidade Autónoma, deputacións, concellos e demais entes da Administración
territorial e institucional de Galiza, calquera que sexa o lugar no que se fagan efectivas.
Os que correspondan a emisións realizadas polo Estado, outras comunidades
autónomas, corporacións de territorio común e demais entes das súas administracións
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territoriais e institucionais, mesmo cando se satisfagan en territorio galego, serán
esixidas polo Estado.

c)

Os xuros e demais contraprestacións de operacións pasivas dos bancos,

caixas de aforro, cooperativas de crédito e entidades equiparadas a elas, así como das
efectuadas en calquera outro establecemento de crédito ou institución financeira, cando
o perceptor do rendemento teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza.

d)

Os rendementos derivados de operacións de capitalización e de

contratos de seguros de vida ou invalidez, cando o seu beneficiario ou o tomador do
seguro en caso de rescate teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza.

e)

As rendas vitalicias e outras temporais que teñan por causa a

imposición de capitais, cando o beneficiario delas teña a súa residencia habitual ou
domicilio fiscal en Galiza. Cando se trate de pensións o dereito das cales fose xerado
por persoa distinta do perceptor e o pagador sexa a Administración do Estado, a
retención será esixida por esta.

f)

Os rendementos procedentes da propiedade intelectual, cando o suxeito

pasivo non sexa o autor e, en todo caso, os da propiedade industrial e da prestación de
asistencia técnica, cando a persoa ou entidade que os satisfaga se atope domiciliada
fiscalmente en Galiza.

g)

Os procedentes do arrendamento de bens, dereitos, negocios ou minas

e análogos, cando estean situados en territorio galego.
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Segunda. Cando se trate de xuros de préstamos garantidos con hipoteca
inmobiliaria, será competente para esixila retención a Administración do territorio onde
radiquen os bens obxecto da garantía.
Cando os bens hipotecados estivesen situados en territorio galego e no resto do
Estado, corresponderalles a ámbalas administracións esixila retención, para o cal se
ratearán os xuros proporcionalmente ao valor dos bens obxecto de hipoteca, agás no
suposto de que houbese especial asignación de garantía, caso en que será esta cifra a
que sirva de base para o rateo.
Terceira. Cando se trate de xuros de préstamos garantidos con hipoteca
mobiliaria ou peñor sen desprazamento, a retención será esixida pola Administración
do territorio onde a garantía se inscriba.
Cuarta. Cando se trate de xuros de préstamos simples, do prezo aprazado na
compravenda e outros rendementos derivados da colocación de capitais, as retencións
serán esixidas pola Administración do territorio onde se atope situado o establecemento
ou teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal a entidade ou persoa obrigada a
reter.
Dous. Na exacción das retencións e ingresos á conta a que se refire este artigo, a
Xunta de Galiza aplicará idénticos tipos ós de territorio común.

Artigo 10. Retencións e ingresos a conta por determinadas ganancias
patrimoniais.
Un. As retencións relativas ás ganancias patrimoniais derivadas da transmisión
ou reembolso de accións e participacións de Institucións de Investimento Colectivo
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esixiranse, conforme á súa respectiva normativa, pola Administración do Estado ou
pola Xunta de Galiza, segundo que o accionista ou partícipe teña a súa residencia
habitual ou domicilio fiscal en territorio do resto do Estado ou galego.
Dous. As retencións correspondentes ao Gravame especial sobre os premios de
determinadas loterías e apostas esixiranse, conforme á súa respectiva normativa, pola
Administración do Estado ou pola Xunta de Galiza competente por razón do territorio
segundo que o perceptor dos mesmos teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal
en territorio común ou galego.
As retencións e ingresos a conta correspondentes a premios distintos dos
especificados no paragrafo anterior que se entreguen como consecuencia da
participación en xogos, concursos, rifas ou combinacións aleatorias, estean ou non
vinculados á oferta, promoción ou venda de determinados bens, produtos ou servizos,
esixiranse, conforme á súa respectiva normativa, pola Administración do Estado ou
pola Xunta de Galiza, segundo que o pagador dos mesmos teña a súa residencia
habitual ou domicilio fiscal en territorio común ou galego.
Na exacción das retencións e ingresos a conta a que se refire este apartado, a
Xunta de Galiza aplicará idénticos tipos aos de territorio común.

Artigo 11.Outros pagamentos á conta.
Un. As retencións e ingresos á conta correspondentes a rendementos derivados
do arrendamento e subarrendamento de bens inmobles esixiranse, consonte a súa
respectiva normativa, pola Xunta de Galiza cando o obrigado a reter ou a ingresar á
conta teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza.
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Dous. As retencións e ingresos á conta por cantidades aboadas a entidades e
que, en virtude do réxime de imputación de rendas, deban imputarse a contribuíntes do
imposto sobre a renda das persoas físicas esixiranse pola Xunta de Galiza cando o
obrigado a reter ou ingresar á conta teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en
Galiza.

Artigo 12. Entidades en réxime de imputación e atribución de rendas.
Un. Ás entidades en réxime de imputación de rendas aplicaránselle as normas
establecidas na sección 3.ª deste capítulo. Para a exacción das bases imputadas ós seus
socios, teranse en conta as normas do imposto sobre a renda das persoas físicas, do
imposto sobre a renda de non residentes ou do imposto sobre sociedades a que se refire
este concerto, segundo o imposto polo que tributen.
Dous. Nos supostos de atribución de rendas, a xestión e inspección dos entes
sometidos ó devandito réxime corresponderalle á Administración do seu domicilio
fiscal.
Para a exacción da renda atribuída ós seus socios, comuneiros ou partícipes,
aplicaranse as normas do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre a
renda de non residentes ou do imposto sobre sociedades a que se refire este concerto,
segundo o imposto polo que tributen.

Artigo 13. Eficacia dos pagamentos á conta.
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Para efectos da liquidación do imposto sobre a renda do perceptor, terán validez
os pagamentos á conta que se realizasen nun e noutro territorio, sen que iso implique,
en caso de que os devanditos pagamentos se ingresasen en Administración non
competente, a renuncia da outra a percibila cantidade a que tivese dereito, podendo
reclamarlla á Administración na que se ingresase.

SECCIÓN 3.ª IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

Artigo 14. Normativa aplicábel.
Un. O Imposto sobre Sociedades é un tributo concertado de normativa
autónoma para os suxeitos pasivos que teñan o seu domicilio fiscal en Galiza.
No entanto, os suxeitos pasivos cuxo volume de operacións no exercicio
anterior tivese excedido de 7 millóns de euros, e en dito exercicio realizasen en
territorio común o 75 por 100 ou máis do seu volume de operacións, quedarán
sometidos á normativa de dito territorio.
Así mesmo, será de aplicación a normativa autónoma aos suxeitos pasivos cuxo
domicilio fiscal radique en territorio común, o seu volume de operacións no exercicio
anterior tivese excedido de 7 millóns de euros e realizasen a totalidade das súas
operacións en Galiza.
Dous. Entenderase por volume de operacións o importe total das
contraprestacións, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido e o recargo de
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equivalencia, no seu caso, obtido nun exercicio polo suxeito pasivo nas entregas de
bens e prestacións de servizos realizadas na súa actividade.
Terán a consideración de entregas de bens e prestacións de servizos as
operacións definidas como tais na lexislación reguladora do Imposto sobre o Valor
Engadido.
Se o exercicio anterior fose inferior a un ano, o volume de operacións a que se
refire ao apartado Un anterior será o resultado de elevar ao ano as operacións realizadas
durante o exercicio.
Tres. Aos efectos do previsto nesta Sección, entenderase que un suxeito pasivo
opera nun ou outro territorio cando, de acordo cos criterios establecidos no artigo 16,
realice neles entregas de bens ou prestacións de servizos.
Catro. No suposto de inicio da actividade atenderase ao volume das operacións
realizadas no primeiro exercicio, e se este fose inferior a un ano, o volume de
operacións será o resultado de elevar ao ano as operacións realizadas durante o
exercicio.
Ata que se coñezan o volume e o lugar de realización das operacións neste
exercicio, tomaranse como tales, para todos os efectos, os que o suxeito pasivo estime
en función das operacións que prevexa realizar durante o exercicio de inicio da
actividade.

Artigo 15. Exacción do Imposto.
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Un. Corresponderá de forma exclusiva á Xunta de Galiza a exacción do Imposto
sobre Sociedades dos suxeitos pasivos que teñan o seu domicilio fiscal en Galiza e o
seu volume de operacións no exercicio anterior non houber excedido de 7 millóns de
euros.
Dous. Os suxeitos pasivos cuxo volume de operacións no exercicio anterior
tivese excedido de 7 millóns de euros tributarán, calquera que sexa o lugar en que teñan
o seu domicilio fiscal, á Xunta de Galiza, á Administración do Estado ou a ambas
Administracións en proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio
durante o exercicio.
A proporción do volume de operacións realizada en cada territorio durante o
exercicio determinarase por aplicación das regras que se establecen no artigo seguinte e
expresarase en porcentaxe redondeada con dúas decimais.

Artigo 16. Lugar de realización das operacións.
Entenderanse realizadas en Galiza as operacións seguintes:
A) Entregas de bens:
1.º As entregas de bens mobles corporais cando a posta á disposición do
adquirente se realice desde territorio galego. Cando os bens deban ser obxecto de
transporte para a súa posta á disposición do adquirente, as entregas entenderanse
realizadas no lugar en que se atopen aqueles no momento de iniciarse a expedición ou o
transporte. Esta regra terá as seguintes excepcións:
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a) Se se trata de bens transformados por quen realiza a entrega, entenderase
efectuada esta no territorio galego se se realizou no devandito territorio o último
proceso de transformación dos bens entregados.
b) Se se trata de entregas con instalación de elementos industriais fóra de
Galiza, entenderanse realizadas en territorio galego se os traballos de preparación e
fabricación se efectúan no devandito territorio e o custo da instalación ou montaxe non
excede do 15 por 100 do total da contraprestación. Correlativamente, non se entenderán
realizadas en territorio galego as entregas de elementos industriais con instalación no
devandito territorio, se os traballos de preparación e fabricación dos devanditos
elementos se efectúan en territorio común e o custo da instalación ou montaxe non
excede do 15 por 100 do total da contraprestación.
2.º As entregas realizadas polos produtores de enerxía eléctrica, cando radiquen
en territorio galego os centros xeradores dela.
3.º As entregas de bens inmobles cando os bens estean situados en territorio
galego.
B) Prestacións de servizos:
1.º As prestacións de servizos entenderanse realizadas en territorio galego,
cando se efectúen desde o devandito territorio.
2.º Exceptúanse do disposto no punto anterior as prestacións directamente
relacionadas con bens inmobles, as cales se entenderán realizadas en Galiza cando os
devanditos bens radiquen en territorio galego.
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3.º Así mesmo, exceptúanse do disposto nos puntos anteriores as operacións de
seguro e capitalización, respecto das cales se aplicarán as regras contidas no artigo 32
deste concerto económico.
C) Malia o disposto nas letras A) e B) anteriores, entenderanse realizadas en
Galiza as operacións que a continuación se especifican, cando o suxeito pasivo que as
realice teña o seu domicilio fiscal en territorio galego:
1.º As entregas realizadas por explotacións agrícolas, forestais, gandeiras ou
pesqueiras e armadores de buques de pesca de produtos naturais non sometidos a
procesos de transformación que procedan directamente dos seus cultivos, explotacións
ou capturas.
2.º Os servizos de transporte, mesmo os de mudanza, remolque e guindastre.
3.º Os arrendamentos de medios de transporte.
D) As operacións que, consonte os criterios establecidos neste artigo, se
consideren realizadas no estranxeiro, atribuiranse a unha ou a outra Administración en
igual proporción có resto das operacións.
E) As entidades que non realicen as operacións previstas no parágrafo segundo
do punto dous do artigo 14 tributarán á Xunta de Galiza cando teñan o seu domicilio
fiscal en territorio galego.

Artigo 17. Pagamentos á conta do imposto.
Un. As retencións e ingresos á conta do imposto sobre sociedades
corresponderán a unha ou outra Administración, conforme os criterios establecidos

5206

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

para tal efecto neste concerto para o imposto sobre a renda das persoas físicas. Así
mesmo, será de aplicación o disposto no artigo 13 respecto da eficacia dos pagamentos
á conta realizados nunha ou noutra Administración.
Dous. Os suxeitos pasivos que deban tributar a ámbalas administracións
ingresarán o pagamento fraccionado do imposto en proporción ó volume de operacións
realizado en cada territorio. Para estes efectos, aplicarase a proporción determinada na
última declaración-liquidación do imposto.
Malia o disposto no parágrafo anterior poderase aplicar, logo de comunicación á
Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa prevista na sección 2.ª do capítulo
III deste concerto económico, unha proporción diferente nos seguintes supostos:
a) Fusión, escisión, achega de activos e troco de valores.
b) Inicio, cesamento, ampliación ou redución de actividade en territorio común
ou galego que implique unha variación significativa da proporción calculada segundo o
criterio especificado no primeiro parágrafo deste punto. En todo caso, considerarase
que a variación é significativa cando supoña a alteración de 15 ou máis puntos
porcentuais na proporción aplicábel a calquera dos territorios.
Tres. O pagamento fraccionado efectivamente satisfeito a cada Administración
deducirase da parte da cota que lle corresponda a esta.

Artigo 18. Xestión do imposto nos supostos de tributación a ámbalas
administracións.
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Nos casos de tributación a ámbalas administracións aplicaranse as seguintes
regras:
A) O resultado das liquidacións do imposto imputaranse ás administracións do
Estado e de Galiza en proporción ó volume de operacións realizado nun e noutro
territorio en cada período impositivo.
B) Os suxeitos pasivos que deban tributar a ámbalas administracións
presentarán ante elas, dentro dos prazos e coas formalidades regulamentarias, as
declaracións-liquidacións procedentes nas que constarán, en todo caso, a proporción
aplicábel e as cotas ou devolucións que resulten ante cada unha das administracións.
C) As devolucións que procedan serán efectuadas polas respectivas
administracións na proporción que a cada unha lle corresponda.

Artigo 19. Inspección do Imposto.
Un. A inspección do Imposto realizarase pola Xunta de Galiza cando o suxeito
pasivo teña o seu domicilio fiscal en Galiza.
No entanto, a inspección dos suxeitos pasivos cuxo volume de operacións no
exercicio anterior tivese excedido de 7 millóns de euros e en dito exercicio realizasen
en territorio común o 75 por 100 ou máis do seu volume de operacións corresponderá á
Administración do Estado.
Así mesmo, a inspección dos suxeitos pasivos cuxo domicilio fiscal radique en
territorio común, o seu volume de operacións no exercicio anterior tivese excedido de 7
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millóns de euros e realizasen a totalidade das súas operacións en territorio galego,
realizarase pola Xunta de Galiza.
Dous. As actuacións inspectoras axustaranse á normativa da Administración
competente, de acordo co previsto no apartado anterior, sen prexuízo da colaboración
do resto das Administracións.
Se como consecuencia das actuacións inspectoras resultase unha débeda a
ingresar ou unha cantidade a devolver que corresponda a ambas Administracións, o
cobro ou o pago correspondente será efectuado pola Administración actuante, sen
prexuízo das compensacións que entre aquelas procedan. Os órganos da inspección
competente comunicarán os resultados das súas actuacións

ao resto das

Administracións afectadas.
Tres. As proporcións fixadas nas comprobacións pola Administración
competente terán efectos fronte ao suxeito pasivo en relación coas obrigacións
liquidadas, sen prexuízo das que, con posterioridade a ditas comprobacións, se acorden
con carácter definitivo entre ambas Administracións.

Artigo 20. Agrupacións de interese económico e unións temporais de empresas
e grupos fiscais.
Un. O réxime tributario das agrupacións de interese económico e unións
temporais de empresas corresponderalle a Galiza cando a totalidade das entidades que
as integren estean suxeitas a normativa galega.
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Estas entidades imputarán ós seus socios a parte correspondente do importe das
operacións realizadas nun e noutro territorio, que será tida en conta por estes para
determina-la proporción das súas operacións.
Dous.
1. Os grupos fiscais estarán suxeitos ao réxime de consolidación fiscal galego
cando a sociedade dominante e tódalas dependentes estivesen suxeitas a normativa
galega en réxime de tributación individual, e estarán suxeitos ó réxime de
consolidación fiscal de territorio común cando a sociedade dominante e tódalas
dependentes estivesen suxeitos ó réxime tributario de territorio común en réxime de
tributación individual. Para estes efectos, consideraranse excluídas do grupo fiscal as
sociedades que estivesen suxeitas á outra normativa.
En todo caso, aplicarase idéntica normativa á establecida en cada momento polo
Estado para a definición de grupo fiscal, sociedade dominante, sociedades dependentes,
grao de dominio e operacións internas do grupo.
2. Para a aplicación do réxime de consolidación fiscal dos grupos fiscais
seguiranse as regras seguintes:
Primeira. As sociedades integrantes do grupo presentarán, de conformidade
coas normas xerais a que se refire este concerto, a declaración establecida para o
réxime de tributación individual.
Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, a sociedade dominante
presentará a cada unha das administracións os estados contábeis consolidados do grupo
fiscal.
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Segunda. O grupo fiscal tributará a unha e a outra Administración en función do
volume de operacións realizado nun e noutro territorio.
Para estes efectos, o volume de operacións realizado en cada territorio estará
constituído pola suma ou agregación das operacións que cada unha das sociedades
integrantes do grupo fiscal efectúen nel, antes das eliminacións intergrupo que
procedan.

SECCIÓN 4.ª IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES

Artigo 21.Normativa aplicábel.
Un. O imposto sobre a renda de non residentes é un tributo concertado que se
rexerá polas mesmas normas substantivas e formais cás establecidas en cada momento
polo Estado.
Malia o anterior, ós establecementos permanentes domiciliados en Galiza de
persoas ou entidades residentes no estranxeiro seralles de aplicación a normativa
autónoma deste imposto de acordo co establecido no artigo 14.
Cando o contribuínte exerza a opción de tributación polo imposto sobre a renda das
persoas físicas, por cumpri-los requisitos previstos na normativa reguladora do imposto
sobre a renda de non residentes, para efectos da aplicación do réxime opcional, será
tida en conta a normativa da Xunta de Galiza por razón do territorio, sempre e cando os
rendementos do traballo e de actividades económicas obtidos en territorio galego
representen a maior parte da totalidade de renda obtida en España. No caso de que o
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contribuínte teña dereito á devolución, esta será satisfeita pola Xunta de Galiza con
independencia do lugar de obtención das rendas dentro do territorio español.
Dous. Entenderase que unha persoa física ou unha entidade opera mediante
establecemento permanente cando por calquera título dispoña, de forma continuada ou
habitual, de instalacións ou lugares de traballo de calquera índole, nos que se realice
toda ou parte da súa actividade, ou actúe nel por medio dun axente autorizado para
contratar, en nome e por conta do suxeito pasivo non residente, que exerza
habitualmente os devanditos poderes.
En particular, entenderase que constitúen establecemento permanente as sedes
de dirección, as sucursais, as oficinas, as fábricas, os talleres, os almacéns, tendas ou
outros establecementos, as minas, os pozos de petróleo ou de gas, as canteiras, as
explotacións agrícolas, forestais ou pecuarias ou calquera outro lugar de exploración ou
de extracción de recursos naturais, e as obras de construción, instalación ou montaxe
cunha duración que exceda de doce meses.

Artigo 22. Exacción do Imposto.
Un. Cando se graven rendas obtidas mediante establecemento permanente, a
exacción do Imposto corresponderá a unha ou outra Administración ou a ambas
conxuntamente, nos termos especificados no artigo 15 anterior.
Dous. Cando se graven rendas obtidas sen mediación de establecemento
permanente, a exacción do Imposto corresponderá á Xunta de Galiza, cando as rendas
enténdanse obtidas ou producidas en Galiza por aplicación dos seguintes criterios:
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a) Os rendementos de explotacións económicas, cando as actividades se realicen
en territorio galego.
b) Os rendementos derivados de prestacións de servizos, tales como a
realización de estudos, proxectos, asistencia técnica, apoio á xestión, así como de
servizos profesionais, cando a prestación realícese ou se utilice en territorio galego.
Entenderanse utilizadas en territorio galego as prestacións que sirvan a actividades
empresariais ou profesionais realizadas en territorio galego ou se refiran a bens situados
no mesmo.
Atenderase ao lugar da utilización do servizo cando este non coincida co da súa
realización.
c) Os rendementos que deriven, directa ou indirectamente, do traballo:
c.1) Cando proveñan dunha actividade persoal desenvolvida en Galiza.
c.2) As pensións e demais prestacións similares, cando deriven dun emprego
prestado en territorio galego.
c.3) As retribucións que se perciban pola condición de administradores e
membros dos Consellos de Administración, das Xuntas que fagan as súas veces ou de
órganos representativos en toda clase de entidades, conforme ao previsto no apartado
Catro deste artigo.
d) Os rendementos derivados, directa ou indirectamente, da actuación persoal
en territorio galego de artistas ou deportistas ou de calquera outra actividade
relacionada con devandita actuación, aínda cando se perciban por persoa ou entidade
distinta do artista ou deportista.
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e) Os dividendos e outros rendementos derivados da participación en fondos
propios de entidades públicas galegas, así como os derivados da participación en
fondos propios de entidades privadas na contía prevista no apartado Catro deste artigo.
f) Os intereses, canons e outros rendementos do capital mobiliario:
 Satisfeitos por persoas físicas con residencia habitual en Galiza ou entidades
públicas galegas, así como os satisfeitos por entidades privadas ou establecementos
permanentes na contía prevista no apartado Catro deste artigo.
 Cando retribúan prestacións de capital utilizadas en territorio galego.
Cando estes criterios non coincidan, atenderase ao lugar de utilización do
capital cuxa prestación se retribúe.
g) Os rendementos derivados, directa ou indirectamente, de bens inmobles
situados en territorio galego ou de dereitos relativos aos mesmos.
h) As rendas imputadas aos contribuíntes persoas físicas titulares de bens
inmobles urbanos situados en territorio galego.
i) As ganancias patrimoniais derivadas de valores emitidos por persoas ou
entidades públicas galegas, así como as derivadas de valores emitidos por entidades
privadas na contía prevista no apartado Catro deste artigo.
j) As ganancias patrimoniais derivadas de bens inmobles situados en territorio
galego ou de dereitos que deban cumprirse ou se exerciten en devandito territorio.
En particular, considéranse incluídas nesta letra:
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 As ganancias patrimoniais derivadas de dereitos ou participacións nunha
entidade, residente ou non, cuxo activo estea constituído, principalmente, por bens
inmobles situados en territorio galego.
 As ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de dereitos ou
participacións nunha entidade, residente ou non, que atribúan ao seu titular o dereito de
goce sobre bens inmobles situados en territorio galego.
k) As ganancias patrimoniais derivadas doutros bens mobles situados en
territorio galego ou de dereitos que deban cumprirse ou se exerciten en devandito
territorio.
Tres. Cando con arranxo aos criterios sinalados no apartado anterior, unha renda
puidésese entender obtida simultaneamente en ambos territorios, a súa exacción
corresponderá á Xunta de Galiza cando o pagador, si é persoa física, teña a súa
residencia habitual en Galiza; si fose persoa xurídica ou establecemento permanente,
atenderase ao disposto no apartado Catro deste artigo.
Catro. Nos supostos a que se refiren a letra c.3) da letra c) e as letras e), f) e i)
do apartado Dous anterior, así como no suposto previsto no apartado Tres, as rendas
satisfeitas por entidades privadas ou establecementos permanentes entenderanse obtidas
ou producidas en territorio galego na contía seguinte:
a) Cando se trate de entidades ou establecementos permanentes que tributen
exclusivamente a Galiza a totalidade das rendas que satisfagan.
b) Cando se trate de entidades ou establecementos permanentes que tributen
conxuntamente a ambas Administracións a parte das rendas que satisfagan, en
proporción ao volume de operacións realizado en Galiza.
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No entanto, nos supostos a que se refire esta letra, a Administración competente
para a exacción da totalidade dos rendementos será a do territorio onde teñan a súa
residencia habitual ou domicilio fiscal as persoas, entidades ou establecementos
permanentes que presenten a liquidación en representación do non residente, sen
prexuízo da compensación que proceda practicar á outra Administración pola parte
correspondente á proporción do volume de operacións realizado no territorio desta
última.
Así mesmo, as devolucións que proceda practicar aos non residentes serán a
cargo da Administración do territorio onde teñan a súa residencia habitual ou domicilio
fiscal as persoas, entidades ou establecementos permanentes que presenten a
liquidación en representación do non residente, sen prexuízo da compensación que
proceda practicar á outra Administración pola parte correspondente ao volume de
operacións da entidade pagadora realizado no territorio desta última.
Cinco. O Gravame Especial sobre Bens Inmobles de entidades non residentes
corresponderá á Xunta de Galiza, cando o ben inmoble estea situado en territorio
galego.

Artigo 23. Pagamentos á conta.
Un. Os pagamentos fraccionados que realicen os establecementos permanentes
e as retencións e ingresos á conta do imposto que se lles practiquen polas rendas que
perciban, esixiranse de acordo coas regras establecidas nas seccións 2.ª e 3.ª anteriores.
Dous. As retencións e ingresos á conta correspondentes ás rendas obtidas polos
contribuíntes que operen sen establecemento permanente serán esixidos pola
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Administración do territorio no que se entendan obtidas as correspondentes rendas,
conforme o disposto no artigo anterior. Así mesmo, a inspección será realizada polos
órganos da Administración que corresponda consonte o disposto no mesmo artigo.
Malia o disposto no parágrafo anterior, nos supostos ós que se refiren as letras
e), f) e i) do punto dous e no suposto previsto no punto tres, ambos do artigo anterior,
serán esixidos pola Xunta de Galiza en proporción ó volume de operacións realizado en
Galiza correspondente ó obrigado a reter, aplicando as regras especificadas na sección
3.ª anterior.
Tres. Así mesmo, será de aplicación o disposto no artigo 13 respecto da eficacia
dos pagamentos á conta realizados nunha ou noutra Administración.

SECCIÓN 5.ª IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS

Artigo 24. Normativa aplicábel e exacción do Imposto.
Un. O Imposto sobre Sucesións e Doazóns é un tributo concertado de normativa
autónoma.
Corresponderá a súa exacción á Xunta de Galiza nos seguintes casos:
a) Nas adquisicións “mortis causa” e as cantidades percibidas polos
beneficiarios de seguros sobre a vida para caso de falecemento, cando o causante teña a
súa residencia habitual en Galiza á data do devengo.
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b) Nas doazóns de bens inmobles e dereitos sobre os mesmos, cando estes bens
radiquen en territorio galego. A efectos do previsto nesta letra, terán a consideración de
doazóns de bens inmobles as transmisións a título gratuíto dos valores a que se refire o
artigo 108 da Lei 24/1988, de 28 de xullo, do Mercado de Valores.
c) Nas doazóns dos demais bens e dereitos, cando o donatario teña a súa
residencia habitual en Galiza á data do devengo.
d) No suposto no que o contribuínte tivese a súa residencia no estranxeiro,
cando a totalidade dos bens ou dereitos estivesen situados, puidesen exercitarse ou
houbesen de cumprirse en territorio galego, así como pola percepción de cantidades
derivadas de contratos de seguros sobre a vida, cando o contrato sexa realizado con
entidades aseguradoras residentes no territorio galego, ou se celebraron en Galiza con
entidades estranxeiras que operen nel.
Dous. Nos supostos contemplados nas letras a) e c) do apartado anterior, a
Xunta de Galiza aplicará as normas de territorio común cando o causante ou donatario
adquirise a residencia en Galiza con menos de 5 anos de antelación á data do devengo
do Imposto. Esta norma non será aplicábel a quen conserven a condición política de
galegos.
Tres. Cando nun documento doásense por un mesmo donante a favor dun
mesmo donatario bens ou dereitos e, por aplicación dos criterios especificados no
apartado uno anterior, o rendemento deba entenderse producido en territorio común e
galego, corresponderá a cada un deles a cota que resulte de aplicar ao valor dos doados
cuxo rendemento atribúeselle, o tipo medio que, segundo as súas normas,
correspondería ao valor da totalidade dos transmitidos.
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Catro. Cando cumpra acumular doazóns, corresponderá a Galiza a cota que
resulte de aplicar ao valor dos bens e dereitos actualmente transmitidos, o tipo medio
que, segundo as súas normas, correspondería ao valor da totalidade dos acumulados.
A estes efectos entenderase por totalidade dos bens e dereitos acumulados, os
procedentes de doazóns anteriores e os que son obxecto da transmisión actual.

SECCIÓN 6.ª IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO

Artigo 25. Normativa aplicábel e exacción do imposto.
O imposto sobre o patrimonio é un tributo concertado de normativa autónoma.
Será esixido pola Xunta de Galiza por razón do territorio ou polo Estado, segundo que
o contribuínte estea suxeito polo imposto sobre a renda das persoas físicas a unha ou a
outra Administración, con independencia do territorio onde radiquen os elementos
patrimoniais obxecto de tributación.
Tratándose de suxeitos pasivos por obriga real de contribuír, a exacción do
imposto corresponderalle á Xunta de Galiza cando o maior valor dos bens e dereitos
radique en territorio galego. Para estes efectos, entenderase que radican en territorio
galego os bens e dereitos que estivesen situados, puidesen exercerse ou tivesen que
cumprirse no devandito territorio.
Cando o non residente que tivese en Galiza a súa última residencia opte por
tributar consonte a obriga persoal, poderá tributar en territorio común ou galego
consonte a súa respectiva normativa.
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SECCIÓN 7.ª IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

Artigo 26. Normativa aplicábel.
O imposto sobre o valor engadido é un tributo concertado que se rexerá polas
mesmas normas substantivas e formais establecidas en cada momento polo Estado.
Non obstante, a Xunta de Galiza poderá aprobalos modelos de declaración e ingreso
que conterán, polo menos, os mesmos datos cós do territorio común, e sinalar prazos de
ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán substancialmente dos
establecidos pola Administración do Estado.

Artigo 27. Exacción do Imposto.
Un. A exacción do Imposto sobre o Valor Engadido axustarase ás seguintes
normas:
Primeira. Os suxeitos pasivos que operen exclusivamente en territorio galego
tributarán integramente á Xunta de Galiza e os que operen exclusivamente en territorio
común farano á Administración do Estado.
Segunda. Cando un suxeito pasivo opere en territorio común e galego tributará a
ambas Administracións en proporción ao volume de operacións efectuado en cada
territorio, determinado de acordo cos puntos de conexión que se establecen no artigo
seguinte.
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Terceira. Os suxeitos pasivos cuxo volume total de operacións no ano anterior
non tivese excedido de 7 millóns de euros tributarán en todo caso, e calquera que sexa
o lugar onde efectúen as súas operacións, á Administración do Estado, cando o seu
domicilio fiscal estea situado en territorio común e á Xunta de Galiza cando o seu
domicilio fiscal estea situado en Galiza.
Dous. Entenderase como volume total de operacións o importe das
contraprestacións, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido e o recargo de
equivalencia, no seu caso, obtido polo suxeito pasivo nas entregas de bens e prestacións
de servizos realizadas na súa actividade.
No suposto de inicio da actividade, para o cómputo da cifra de 7 millóns de
euros, atenderase ao volume de operacións realizado no primeiro ano natural.
Se o primeiro ano de actividade non coincidise co ano natural, para o cómputo
da cifra anterior, as operacións realizadas desde o inicio das actividades elevaranse ao
ano.
Tres. Aos efectos do previsto nesta Sección, entenderase que un suxeito pasivo
opera nun ou outro territorio cando, de acordo cos criterios establecidos no artigo 28,
realice neles entregas de bens ou prestacións de servizos.
Catro. A exacción do Imposto correspondente ás operacións relacionadas co
tráfico intracomunitario de bens realizarase, salvo os supostos especificados nos
apartados seguintes deste artigo, nos termos especificados no apartado Un anterior.
Cinco. A exacción do Imposto polas adquisicións intracomunitarias de medios
de transporte novos efectuadas por particulares ou por persoas ou entidades cuxas
operacións estean totalmente exentas ou non suxeitas ao Imposto sobre o Valor
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Engadido, corresponderá á Administración do territorio común ou galego no que
devanditos medios de transporte se matriculen definitivamente.
Seis. A exacción do Imposto esixirase pola Administración do Estado ou pola
Xunta de Galiza, segundo que o suxeito pasivo estea domiciliado en territorio común
ou galego, nos seguintes supostos:
a) As adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas ao Imposto por opción ou
por haberse superado o límite cuantitativo establecido na normativa reguladora do
Imposto, efectuadas por suxeitos pasivos que realicen exclusivamente operacións que
non orixinan dereito a dedución total ou parcial daquel, ou por persoas xurídicas que
non actúen como empresarios ou profesionais.
b) As adquisicións intracomunitarias de bens en réxime simplificado, réxime
especial da agricultura, gandería e pesca e réxime de recargo de equivalencia.

Artigo 28. Lugar de realización das operacións.
Un. Para os efectos deste concerto económico, entenderanse realizadas en
Galiza as operacións suxeitas ao imposto de acordo coas seguintes regras:
A) Entregas de bens:
1. As entregas de bens mobles corporais, cando se realice desde territorio
galego a posta á disposición do adquirente. Cando os bens deban ser obxecto de
transporte para a súa posta á disposición do adquirente, as entregas entenderanse
realizadas no lugar en que se encontren aqueles no momento de se inicia-la expedición
ou o transporte. Esta regra terá as seguintes excepcións:

5222

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

a) Se se trata de bens transformados por quen realiza a entrega, entenderase
efectuada esta no territorio galego se se realizou no devandito territorio o último
proceso de transformación dos bens entregados.
b) Se se trata de entregas con instalación de elementos industriais fóra de
Galiza, entenderanse realizadas en territorio galego se os traballos de preparación e
fabricación se efectúan no devandito territorio e o custo da instalación ou montaxe non
excede do 15 por 100 do total da contraprestación.
Correlativamente, non se entenderán realizadas en territorio galego as entregas
de elementos industriais con instalación no devandito territorio se os traballos de
preparación e fabricación dos devanditos elementos se efectúan en territorio común, e o
custo da instalación ou montaxe non excede do 15 por 100 do total da contraprestación.
c) Se se trata de bens que deben ser obxecto de expedición ou transporte
iniciado noutro Estado membro, e se cumpren os requisitos previstos na normativa
reguladora do imposto sobre o valor engadido para a aplicación do réxime de vendas a
distancia, a entrega entenderase realizada en Galiza cando finalice no devandito
territorio o referido transporte.
2. As entregas realizadas polos produtores de enerxía eléctrica, cando radiquen
en territorio galego os centros xeradores dela.
3. As entregas de bens inmobles, cando os bens estean situados en territorio
galego.
B) Prestacións de servizos:
1. As prestacións de servizos entenderanse realizadas en territorio galego cando
se efectúen desde o devandito territorio.
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2. Exceptúanse do disposto no punto anterior as prestacións directamente
relacionadas con bens inmobles, as cales se entenderán realizadas en Galiza cando os
devanditos bens radiquen en territorio galego.
3. Así mesmo, exceptúanse do disposto nos puntos anteriores as operacións de
seguro e capitalización, respecto das cales se aplicarán as regras contidas no artigo 32
deste concerto económico.
C) Malia o disposto nas letras anteriores, será competente para a exacción do
imposto a Administración do Estado cando o domicilio fiscal do suxeito pasivo estea
situado en territorio común, e a Xunta de Galiza cando o seu domicilio fiscal estea
situado en Galiza, nas operacións seguintes:
1.ª As entregas realizadas por explotacións agrícolas, forestais, gandeiras ou
pesqueiras e armadores de buques de pesca de produtos naturais non sometidos a
procesos de transformación, que procedan directamente dos seus cultivos, explotacións
ou capturas.
2.ª Os servizos de transporte, mesmo os de mudanza, remolque e guindastre.
3.ª Os arrendamentos de medios de transporte.
Dous. As entidades que non realicen as operacións previstas neste artigo,
tributarán á Xunta de Galiza cando teñan o seu domicilio fiscal en territorio galego.

Artigo 29. Xestión e inspección do Imposto.
Un. O resultado das liquidacións do Imposto imputarase ás Administracións
competentes en proporción ao volume das contraprestacións, excluído o Imposto sobre
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o Valor Engadido, correspondentes ás entregas de bens e prestacións de servizos
gravadas e as exentas que orixinan dereito á dedución que se realizaron nos territorios
respectivos durante cada ano natural.
Dous. As proporcións provisionalmente aplicábeis durante cada ano natural
serán as determinadas en función das operacións do ano precedente. A proporción
provisional aplicábel nos períodos de liquidación do primeiro ano natural do exercicio
da actividade será fixada polo suxeito pasivo segundo a súa previsión das operacións a
realizar en cada territorio, sen prexuízo da regularización final correspondente.
Non obstante o previsto no parágrafo anterior, poderá aplicarse, previa
comunicación á Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa prevista na sección
2.ª do capítulo III do presente Concerto Económico, unha proporción diferente nos
seguintes supostos:
a) Fusión, escisión e achega de activos.
b) Inicio, cese, ampliación ou redución de actividade en territorio común ou
galego que implique unha variación significativa da proporción calculada segundo o
criterio especificado no primeiro parágrafo deste apartado. En todo caso, considerarase
que a variación é significativa, cando supoña a alteración de 15 ou máis puntos
porcentuais na proporción aplicábel a calquera dos territorios.
Tres. Na última declaración-liquidación do Imposto correspondente a cada ano
natural, o suxeito pasivo calculará as proporcións definitivas segundo as operacións
realizadas en dito período, e practicará a conseguinte regularización das declaracións
efectuadas nos anteriores períodos de liquidación con cada unha das Administracións.
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Catro. Os suxeitos pasivos presentarán as declaracións-liquidacións do Imposto
ante as Administracións competentes para a súa exacción, nas que constarán, en todo
caso, a proporción aplicábel e as cotas que resulten ante cada unha das
Administracións.
Cinco. As devolucións que procedan serán efectuadas polas respectivas
Administracións na contía que a cada unha lle corresponda.
Seis. A inspección realizarase de acordo cos seguintes criterios:
a) A inspección dos suxeitos pasivos que deban tributar exclusivamente á Xunta
de Galiza ou, no seu caso, á Administración do Estado, levarase a cabo polas
inspeccións dos tributos de cada unha das citadas Administracións.
b) A inspección dos suxeitos pasivos que deban tributar en proporción ao
volume das súas operacións realizadas en territorio común e galego realizarase de
acordo coas seguintes regras:
Primeira. Suxeitos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: a
comprobación e investigación será realizada polos órganos da Administración do
Estado, que regularizarán a situación tributaria do suxeito pasivo fronte a todas as
Administracións competentes, incluíndo a proporción de tributación que corresponda
ás distintas Administracións.
Segunda. Suxeitos pasivos con domicilio fiscal en territorio galego: a
comprobación e investigación será realizada polos órganos competentes da Xunta de
Galiza, sen prexuízo da colaboración da Administración do Estado, e terá efectos fronte
a todas as Administracións competentes, incluíndo a proporción de tributación que
corresponda ás mesmas. No caso de que o suxeito pasivo realice no exercicio anterior
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en territorio común o 75 por 100 ou máis das súas operacións, de acordo cos puntos de
conexión establecidos, será competente a Administración do Estado sen prexuízo da
colaboración da Xunta de Galiza.
Se como consecuencia de ditas actuacións resultase unha débeda a ingresar ou
unha cantidade a devolver que corresponda a ambas Administracións, o cobro ou o
pago correspondente será efectuado pola Administración actuante, sen prexuízo das
compensacións que entre aquelas procedan. Os órganos da inspección competente
comunicarán os resultados das súas actuacións ao resto das Administracións afectadas.
Terceira. As proporcións fixadas nas comprobacións pola Administración
competente fornecerán efectos fronte ao suxeito pasivo en relación coas obrigacións
liquidadas, sen prexuízo das que con posterioridade a ditas comprobacións acórdense
con carácter definitivo entre as Administracións competentes.
Sete. As entidades acolleitas ao réxime especial do grupo de entidades
tributarán aplicando as regras contidas na presente Sección 7.ª, coas seguintes
especialidades:
Primeira. Consideraranse excluídas do grupo de entidades as entidades
dependentes cuxa inspección, de acordo coas regras contidas no apartado Seis anterior,
atópese encomendada aos órganos dunha Administración, galega ou común, distinta da
aplicábel á entidade dominante.
Segunda. As entidades integrantes do grupo de entidades presentarán, de
conformidade coas normas xerais a que se refire este Concerto, a declaración
establecida para o réxime de tributación individual, contendo importes que resulten da
aplicación individual das normas reguladoras do imposto, incluíndo, no seu caso, as
propias do réxime especial do grupo de entidades.
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Cada entidade integrante do grupo calculará de forma individual o resultado da
declaración imputábel a cada Administración aplicando o resto de regras establecidas
na presente Sección 7.ª
Terceira. As obrigacións específicas das entidades dominantes haberán de ser
cumpridas ante as Administracións tributarias en cuxo territorio operen as entidades
que integran o grupo.
Cuarta. O réxime especial do grupo de entidades non alterará en ningún caso as
regras previstas neste Concerto e en particular as aplicábeis para determinar o volume
de operacións en cada territorio.
Oito.

As

declaracións

recapitulativas

de

entregas

e

adquisicións

intracomunitarias presentaranse ante a Administración tributaria que teña atribuída a
competencia para a comprobación e investigación dos suxeitos pasivos.

SECCIÓN 8.ª IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E
ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS

Artigo 30. Normativa aplicábel.
O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados terá
o carácter de tributo concertado de normativa autónoma, agás nas operacións
societarias, letras de cambio e documentos que as suplan ou realicen función de xiro,
que se rexerán pola normativa común, caso en que a Xunta de Galiza poderá aprobalos
modelos de declaración e ingreso que conterán, polo menos, os mesmos datos cós de
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territorio común, e sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non
diferirán substancialmente dos establecidos pola Administración do Estado.

Artigo 31. Exacción do imposto.
A exacción do imposto corresponderalle á Xunta de Galiza nos seguintes casos:
1. Nas transmisións onerosas e arrendamentos de bens inmobles e na
constitución e cesión onerosa de dereitos reais, mesmo de garantía, que recaian sobre
deles, cando estes radiquen en territorio galego.
Nos supostos previstos no artigo 108 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do
mercado de valores, cando radiquen en territorio galego os bens inmobles integrantes
do activo da entidade da que se transmiten os valores.
2. Nas transmisións onerosas de bens mobles, semoventes e créditos, así como
na constitución e cesión onerosa de dereitos sobre eles, cando o adquirente, sendo
persoa física, teña a súa residencia habitual en Galiza e sendo persoa xurídica teña nel o
seu domicilio fiscal. Malia o anterior, establécense as dúas particularidades seguintes:
a) Na transmisión de accións, dereitos de subscrición, obrigas e títulos análogos
e demais valores, así como participacións sociais, atenderase ó lugar de formalización
da operación.
b) Na constitución de hipoteca mobiliaria ou peñor sen desprazamento ou cando
se refira a buques, embarcacións ou aeronaves, tomarase en consideración o territorio
onde tales actos teñan que ser inscritos.
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3. Na constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamentos non
inmobiliarios e pensións, cando o prestameiro, afianzado, arrendatario ou pensionista,
sen do persoa física, teña a súa residencia habitual en Galiza ou, sendo persoa xurídica,
teña nel o seu domicilio fiscal.
Porén, se se trata de préstamos con garantía real, cando os bens inmobles
hipotecados estean en territorio galego ou sexan inscritíbeis neste as correspondentes
hipotecas mobiliarias ou peñores sen desprazamento.
Se un mesmo préstamo estivese garantido con hipoteca sobre bens inmobles
sitos en territorio común e galego ou con hipoteca mobiliaria ou peñor sen
desprazamento inscritíbel en ámbolos territorios, tributará a cada Administración en
proporción á responsabilidade que se sinale a uns e outros e, en ausencia desta
especificación expresa na escritura, en proporción aos valores comprobados dos bens.
4. Nas concesións administrativas de bens, cando estes radiquen en Galiza e nas
execucións de obra ou explotacións de servizos, cando se executen ou presten en
Galiza. Estas mesmas regras serán aplicábeis cando se trate de actos e negocios
administrativos que tributen por equiparación ás concesións administrativas.
Tratándose de concesións de explotación de bens que superen o ámbito
territorial de Galiza, esixirase o imposto en proporción á extensión que ocupen no
territorio galego.
Tratándose de concesións de execución de obras que superen o ámbito
territorial de Galiza, esixirase o imposto en proporción ao importe estimado das obras
que se vaian realizar en territorio galego.
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Tratándose de concesións de explotación de servizos que superen o ámbito
territorial de Galiza, esixirase o imposto en función da media aritmética das
porcentaxes que representen a súa poboación e a súa superficie sobre o total das
comunidades implicadas.
No caso de concesións mixtas que superen o ámbito territorial de Galiza,
esixirase o imposto mediante a aplicación dos criterios recollidos nos tres parágrafos
anteriores á parte correspondente da concesión.
Se se trata de concesións administrativas que superen o ámbito territorial de
Galiza, a inspección do imposto corresponderalle á Xunta de Galiza por razón do
territorio cando o domicilio fiscal da entidade concesionaria radique nel.
5. Nas operacións societarias, cando concorra algunha das seguintes
circunstancias:
a) Que a entidade teña en Galiza o seu domicilio fiscal.
b) Que a entidade teña en Galiza o seu domicilio social, sempre que a sede de
dirección efectiva non se atope situada no ámbito territorial doutra Administración
tributaria dun Estado membro da Unión Europea ou, estándoo, dito Estado non grave a
operación societaria cun imposto similar.
c) Que a entidade realice en Galiza operacións do seu tráfico, cando a súa sede
de dirección efectiva e o seu domicilio social non se atopen situadas no ámbito
territorial doutra Administración tributaria dun Estado membro da Unión Europea ou,
estándoo, estes estados non graven a operación societaria cun imposto similar.
6. Nas escrituras, actas e testemuños notariais, cando unhas e outros se
autoricen ou outorguen en territorio galego.
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Malia o disposto no parágrafo anterior, nos supostos suxeitos á cota gradual do
gravame de actos xurídicos documentados, cando radique en Galiza o rexistro no que
deba procederse á inscrición ou anotación dos bens ou actos.
7. Nas letras de cambio e documentos que as suplan ou realicen funcións de xiro
así como nas obrigas de pagamento, bonos, obrigacións e títulos análogos, cando o seu
libramento ou emisión teña lugar en Galiza; se o libramento se producise no
estranxeiro, cando o seu primeiro posuidor teña a súa residencia habitual ou o
domicilio fiscal no devandito territorio.
8. Nas anotacións preventivas, cando se practiquen nos rexistros públicos sitos
en Galiza.

SECCIÓN 9.ª IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGURO

Artigo 32. Normativa aplicábel e exacción do imposto.
Un. O imposto sobre as primas de seguro é un tributo concertado, rexéndose polas
mesmas normas substantivas e formais que as establecidas en cada momento polo
Estado.
Nembargantes, a Xunta de Galiza poderá aprobar os modelos de declaración e
ingreso que conterán, polo menos, os mesmos datos cós de territorio común, e sinalar
prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán substancialmente
dos establecidos pola Administración do Estado.
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Dous. A exacción do imposto corresponderalle á Xunta de Galiza cando a
localización do risco ou do compromiso, nas operacións de seguro e capitalización, se
produza en territorio galego.
Tres. Para estes efectos, entenderase que a localización do risco se produce en
territorio galego, de acordo coas regras seguintes:
Primeira. No caso de que o seguro se refira a inmobles, cando os bens radiquen
en dito territorio. Aplicarase a mesma regra cando o seguro se refira a bens inmobles e
ao seu contido, se este último está cuberto pola mesma póliza de seguro. Se o seguro se
refire exclusivamente a bens mobles que se atopan nun inmoble, con excepción dos
bens en tránsito comercial, cando o ben inmoble no que se atopan os bens radique no
devandito territorio. Cando nun mesmo seguro se cubra o risco de inmobles situados en
territorio común e galego, localizarase en cada un deles en función do valor dos
inmobles radicados nun e noutro territorio.
Segunda. No caso de que o seguro se refira a vehículos de calquera natureza,
cando a persoa ou entidade a nome da cal se atope matriculado teña a súa residencia
habitual ou domicilio fiscal en Galiza.
Terceira. No caso de que o seguro se refira a riscos que sobreveñan durante
unha viaxe ou fóra da residencia habitual do tomador do seguro, e a súa duración sexa
inferior ou igual a catro meses, cando se produza en territorio galego a sinatura do
contrato por parte do tomador do seguro.
Cuarta. En tódolos casos non explicitamente contemplados nas regras
anteriores, cando o tomador do seguro, se é persoa física, teña a súa residencia habitual
en Galiza e, noutro caso, cando o domicilio social ou sucursal a que se refire o contrato
se atope no devandito territorio.

5233

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Catro. Entenderase que a localización do compromiso se produce en territorio
galego cando, no caso de seguros sobre a vida, o contratante do seguro teña nel a súa
residencia habitual, se é unha persoa física, ou o seu domicilio social ou unha sucursal,
caso de que o contrato se refira a esta última, se é unha persoa xurídica.
Cinco. En defecto de normas específicas de localización de acordo cos números
anteriores, enténdense realizadas en territorio galego as operacións de seguro e
capitalización cando o contratante sexa un empresario ou profesional que concerte as
operacións no exercicio das súas actividades empresariais ou profesionais e radique no
devandito territorio a sede da súa actividade económica ou teña nel un establecemento
permanente ou no seu defecto, o lugar do seu domicilio.

SECCIÓN 10.ª IMPOSTOS ESPECIAIS

Artigo 33. Normativa aplicábel e exacción dos impostos.
Un. Os Impostos Especiais teñen o carácter de tributos concertados que se
rexerán polas mesmas normas sustantivas e formais establecidas en cada momento polo
Estado. No entanto, a Xunta de Galiza poderá aprobar os modelos de declaración e
ingreso, que conterán polo menos os mesmos datos que os do territorio común, e
sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán
sustancialmente dos establecidos pola Administración do Estado.
Dous. Os Impostos Especiais de Fabricación esixiranse pola Xunta de Galiza
cando o devengo dos mesmos se produza en Galiza.

5234

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

As devolucións dos Impostos Especiais de Fabricación serán efectuadas pola
Administración na que fosen ingresadas as cotas cuxa devolución solicítase. No
entanto, nos casos en que non sexa posible determinar en que Administración foron
ingresadas as cotas, a devolución efectuarase pola Administración correspondente ao
territorio onde se xere o dereito á devolución. O control dos establecementos situados
en Galiza, así como a súa autorización, en calquera dos seus réximes, será realizado
pola Xunta de Galiza, non obstante o cal será necesaria a previa comunicación á
Administración do Estado e á Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa.
Tres. O Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte esixirase
pola Xunta de Galiza, cando os medios de transporte sexan obxecto de matriculación
definitiva en territorio galego.
Non obstante o disposto no apartado Un, a Xunta de Galiza poderá incrementar
os tipos de gravame ata un máximo do 15 por 100 dos tipos establecidos en cada
momento polo Estado.
A matriculación efectuarase conforme aos criterios establecidos pola normativa
vixente sobre a materia. En particular, as persoas físicas efectuarán a matriculación do
medio de transporte na provincia en que se atope a súa residencia habitual.
Catro. O Imposto Especial sobre o Carbón esixirase pola Xunta de Galiza cando
o devengo do mesmo se produza en Galiza.
Considerarase producido o devengo no momento da posta a consumo ou
autoconsumo. Enténdese producida a posta a consumo no momento da primeira venda
ou entrega de carbón trala produción, extracción, importación ou adquisición
intracomunitaria.
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Terán a consideración de primeira venda ou entrega as vendas ou entregas
subseguintes que realicen os empresarios que destinen o carbón á reventa cando lles foi
aplicábel na adquisición a exención por destino a reventa.
Terá a consideración de autoconsumo a utilización ou consumo do carbón
realizado polos produtores ou extractores, importadores, adquirentes intracomunitarios
ou empresarios a que se refire o parágrafo anterior.

SECCIÓN 11.ª IMPOSTO SOBRE AS VENDAS POLO MIÚDO DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS
Artigo 34. Normativa aplicábel e exacción do Imposto.
Un. O Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos é
un tributo concertado que se rexerá polas mesmas normas sustantivas e formais que as
establecidas en cada momento polo Estado.
Non obstante o anterior, a Xunta de Galiza poderá establecer os tipos de
gravame do Imposto dentro dos límites e nas condicións vixentes en cada momento en
territorio común.
Así mesmo, as Institucións competentes da Xunta de Galiza poderán aprobar os
modelos de declaración e ingreso, que conterán polo menos os mesmos datos que os de
territorio común, e sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non
diferirán sustancialmente dos establecidos pola Administración do Estado.
Dous. Corresponderá á Xunta de Galiza a exacción do Imposto sobre as
Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos nos seguintes casos:

5236

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

a) Vendas ou entregas dos produtos comprendidos no ámbito obxectivo do
imposto efectuadas nos establecementos de venda ao público polo miúdo situados en
territorio galego, con excepción dos subministros que se efectúen a consumidores finais
que dispoñan das instalacións necesarias para recibilos e consumilos fóra de devandito
territorio. Correlativamente, corresponderá á Xunta de Galiza a exacción do imposto
polos subministros que se efectúen desde territorio común a consumidores finais que
dispoñan das instalacións necesarias para recibilos e consumilos en Galiza.
b) Importacións e adquisicións intracomunitarias dos produtos comprendidos no
ámbito obxectivo do imposto, cando se destinen directamente ao consumo do
importador ou do adquirente nun establecemento de consumo propio situado en Galiza.

SECCIÓN 12.ª OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

Artigo 35. Normativa aplicábel.
Os demais impostos indirectos rexeranse polos mesmos principios básicos,
normas substantivas, feitos impoñíbeis, exencións, esixibilidades, bases, tipos, tarifas e
deducións cós establecidos en cada momento polo Estado.

SECCIÓN 13.ª TRIBUTOS SOBRE O XOGO

Artigo 36. Imposto sobre Actividades de Xogo.
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Un. O Imposto sobre Actividades de Xogo é un tributo concertado que se rexerá
polas mesmas normas substantivas e formais que as establecidas en cada momento polo
Estado.
En todo caso, os suxeitos pasivos do Imposto incorporarán nos modelos a
presentar ante cada unha das Administracións implicadas a totalidade da información
correspondente ás actividades gravadas por este Imposto.
Non obstante o anterior, respecto das actividades que sexan exercidas por
operadores, organizadores ou por quen desenvolvan a actividade gravada por este
Imposto con residencia fiscal en Galiza, a Xunta de Galiza poderá elevar os tipos do
Imposto ata un máximo do 20 por cento dos tipos establecidos en cada momento polo
Estado. Este incremento aplicarase, exclusivamente, sobre a parte proporcional da base
impoñíbel correspondente á participación no xogo dos residentes fiscais en territorio
galego.
Así mesmo, a Xunta de Galiza poderá aprobar os modelos de declaración e
ingreso que conterán, polo menos, os mesmos datos que os do territorio común, e
sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán
substancialmente dos establecidos pola Administración do Estado.
Dous. Os suxeitos pasivos tributarán, calquera que sexa o lugar no que teñan o
seu domicilio fiscal, á Xunta de Galiza, á Administración do Estado ou a ambas
Administracións en proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio
durante o exercicio.
A proporción do volume de operacións realizada en cada territorio durante o
exercicio determinarase en función do peso relativo das cantidades xogadas
correspondentes a xogadores residentes en Galiza e en territorio común. Esta
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proporción aplicarase tamén ás cotas liquidadas derivadas de modalidades de xogo nas
que non se poida identificar a residencia do xogador e ás cotas correspondentes a
xogadores non residentes en territorio español.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, a exacción do Imposto derivada
da realización de apostas mutuas deportivo-benéficas e apostas mutuas hípicas estatais,
nas que non se identifique a residencia do xogador, corresponderá á Administración do
Estado ou á Xunta de Galiza segundo que o punto de venda onde se realice a aposta
localícese en territorio común ou galego.
Tres. Os suxeitos pasivos presentarán as declaracións-liquidacións do Imposto
ante as Administracións competentes para a súa exacción, nas que constarán, en todo
caso, a proporción aplicábel e as cotas que resulten ante cada unha das
Administracións.
Catro. As devolucións que procedan serán efectuadas polas respectivas
Administracións na contía que a cada unha correspóndalle.
Cinco. A inspección dos suxeitos pasivos levarase a cabo polos órganos da
Administración onde radique o domicilio fiscal do suxeito pasivo ou do seu
representante no caso de suxeitos pasivos non residentes, sen prexuízo da colaboración
do resto de Administracións tributarias concernidas, e fornecerá efectos fronte a todas
as Administracións competentes, incluíndo a proporción de tributación que
corresponda ás mesmas.
No entanto, corresponderá á Administración do Estado a inspección dos
suxeitos pasivos cuxo domicilio fiscal radique en territorio galego cando no ano
anterior, o importe agregado das cantidades xogadas houbese excedido de 7 millóns de
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euros e a proporción destas realizada en territorio común, de acordo cos puntos de
conexión especificados no apartado Dous anterior, fóra igual ou superior ao 75 por 100.
Así mesmo, corresponderá aos órganos da Xunta de Galiza a inspección dos
suxeitos pasivos cuxo domicilio fiscal radique en territorio común cando no ano
anterior, o importe agregado das cantidades xogadas excedera de 7 millóns de euros e
realizasen de acordo cos puntos de conexión especificados no apartado Dous anterior, a
totalidade das súas operacións en territorio galego.
Se como consecuencia de devanditas actuacións resultase unha débeda a
ingresar ou unha cantidade a devolver que corresponda a ambas Administracións, o
cobro ou o pago correspondente efectuarase pola Administración actuante, sen
prexuízo das compensacións que entre aquelas procedan.
Os órganos da inspección competente comunicarán os resultados das súas
actuacións ao resto das Administracións afectadas.
O establecido nos parágrafos anteriores deste apartado entenderase sen prexuízo
das facultades que corresponden ás Administracións tributarias no ámbito dos seus
respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sen que as súas
actuacións poidan ter efectos económicos fronte aos contribuíntes en relación coas
liquidacións definitivas practicadas como consecuencia de actuacións dos órganos das
Administracións competentes.
As proporcións fixadas nas comprobacións pola Administración competente
fornecerán efectos fronte ao suxeito pasivo en relación coas obrigacións liquidadas, sen
prexuízo das que con posterioridade a ditas comprobacións acórdense con carácter
definitivo entre as Administracións competentes.
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Artigo 37. Outros tributos sobre o xogo.
Un. O resto dos tributos que recaen sobre o xogo teñen o carácter de tributos
concertados de normativa autónoma, cando a súa autorización deba realizarse en
Galiza. Aplicarase a mesma normativa que a establecida en cada momento polo Estado
no que se refire ao feito impoñíbel e suxeito pasivo.
Dous. A Taxa sobre os Xogos de Sorte, Envite ou Azar será exaccionada pola
Xunta de Galiza, cando o feito impoñíbel se realice en Galiza.
Tres. A Taxa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apostas e Combinacións Aleatorias
será exaccionada pola Xunta de Galiza, cando a súa autorización deba realizarse en
Galiza.

SECCIÓN 14.ª TAXAS

Artigo 38. Competencia para a exacción das taxas.
A exacción das taxas esixíbeis pola utilización ou aproveitamento especial do
seu propio dominio público corresponderalle á Xunta de Galiza, pola prestación de
servizos ou a realización de actividades en réxime de dereito público efectuadas por
elas.

SECCIÓN 15.ª FACENDAS LOCAIS
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Artigo 39. Imposto sobre actividades económicas.
Un. O imposto sobre actividades económicas regularase polas normas que dite a
Xunta de Galiza.
Dous. Corresponderalle á Xunta de Galiza a exacción do imposto sobre
actividades económicas polas actividades exercidas no seu territorio.

Artigo 40. Imposto sobre bens inmobles.
O imposto sobre bens inmobles regularase polas normas que dite a Xunta de
Galiza e gravará os bens de natureza rústica e urbana sitos en territorio galego.

Artigo 41. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
O imposto sobre vehículos de tracción mecánica regularase polas normas que
dite a Xunta de Galiza, cando o domicilio que conste no permiso de circulación
corresponda a un municipio do seu territorio.

Artigo 42. Outros tributos locais.
A Xunta de Galiza manterá, establecerá e regulará, dentro do seu territorio, o
réxime tributario doutros tributos propios das entidades locais, seguindo os seguintes
criterios:
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a) Atención á estrutura xeral establecida para o sistema tributario local de
réxime común e ós principios que a inspiran, respectando as normas de harmonización
previstas no artigo 3 que sexan de aplicación nesta materia.
b) Non establecemento de figuras impositivas de natureza indirecta distintas ás
de réxime común o rendemento das cales poida ser obxecto de translación ou
repercusión fóra do territorio de Galiza.

SECCIÓN 16.ª NORMAS DE XESTIÓN E PROCEDEMENTO

Artigo 43. Residencia habitual e domicilio fiscal.
Un. A efectos do disposto no presente Concerto Económico, enténdese que as
persoas físicas residentes teñen a súa residencia habitual en Galiza aplicando
sucesivamente as seguintes regras:
Primeira. Cando permanezan en dito territorio un maior número de días do
período impositivo, no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas; do ano inmediato
anterior, contado de data a data, que finalice o día anterior ao de devengo, no Imposto
sobre Sucesións e Doazóns, no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos
Xurídicos Documentados, e no Imposto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
No resto de tributos, a residencia habitual das persoas físicas será a mesma que
corresponda para o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas á data do devengo
daqueles.
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Para determinar o período de permanencia computaranse as ausencias
temporais.
Salvo proba en contrario, considerarase que unha persoa física permanece en
Galiza cando radique nel a súa vivenda habitual.
Segunda. Cando teñan neste o seu principal centro de intereses, considerándose
como tal o territorio onde obteñan a maior parte da base impoñíbel do Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas excluíndose, a estes efectos, as rendas e ganancias
patrimoniais derivadas do capital mobiliario, así como as bases imputadas no réxime de
transparencia fiscal excepto o profesional.
Terceira. Cando sexa este o territorio da súa última residencia declarada a
efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
Dous. As persoas físicas residentes en territorio español, que non permanezan
en devandito territorio máis de cento oitenta e tres días durante o ano natural,
consideraranse residentes en territorio galego, cando no mesmo radique o núcleo
principal ou a base das súas actividades empresariais ou profesionais ou dos seus
intereses económicos.
Tres. Cando se presuma que unha persoa física é residente en territorio español,
por ter a súa residencia habitual en Galiza o seu cónxuxe non separado legalmente e os
fillos menores de idade que dependan daquel, considerarase que ten a súa residencia
habitual en Galiza.
Catro. Aos efectos do presente Concerto Económico entenderanse domiciliados
fiscalmente en Galiza:
a) As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual en Galiza.
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b) As persoas xurídicas e demais entidades sometidas ao Imposto sobre
Sociedades que teñan en Galiza o seu domicilio social, sempre que no mesmo estea
efectivamente centralizada a súa xestión administrativa e a dirección dos seus negocios.
Noutro caso, cando se realice en Galiza dita xestión ou dirección.
Nos supostos en que non poida establecerse o lugar do domicilio de acordo con
estes criterios, atenderase ao lugar onde radique o maior valor do seu inmobilizado.
c) Os establecementos permanentes cando a súa xestión administrativa ou a
dirección dos seus negocios se efectúe en Galiza. Nos supostos en que non poida
establecerse o lugar do domicilio de acordo con este criterio, atenderase ao lugar onde
radique o maior valor do seu inmobilizado.
d) As sociedades civís e os entes sen personalidade xurídica, cando a súa
xestión e dirección efectúese en Galiza. Si con este criterio fose imposible determinar o
seu domicilio fiscal, atenderase ao territorio onde radique o maior valor do seu
inmobilizado.
Cinco. Os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades así como os
establecementos permanentes de entidades non residentes, virán obrigados a comunicar
a ambas Administracións os cambios de domicilio fiscal que orixinen modificacións na
competencia para esixir este Imposto. No Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas a
comunicación entenderase producida pola presentación da declaración do Imposto.
Seis. As discrepancias entre Administracións que poidan producirse respecto de
a domiciliación dos contribuíntes serán resoltas, previa audiencia destes, pola Xunta
Arbitral que se regula na sección 3.ª do capítulo III deste Concerto Económico.
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Sete. As persoas físicas residentes en territorio común ou galego que pasasen a
ter a súa residencia habitual dun ao outro, cumprimentarán as súas obrigacións
tributarias de acordo coa nova residencia, cando esta actúe como punto de conexión, a
partir dese momento.
Ademais, cando en virtude do previsto neste apartado deba considerarse que
non existiu cambio de residencia, as persoas físicas deberán presentar as declaracións
complementarias que correspondan, con inclusión dos intereses de demora.
Non producirán efecto os cambios de residencia que teñan por obxecto principal
lograr unha menor tributación efectiva.
Presumirase, salvo que a nova residencia prolónguese de xeito continuado
durante, polo menos, tres anos, que non existiu cambio en relación co Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas e o Imposto sobre o Patrimonio, cando concorran as
seguintes circunstancias:
a) Que no ano no cal se produce o cambio de residencia ou no seguinte, a base
impoñíbel do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sexa superior en, polo menos,
un 50 por 100 á do ano anterior ao cambio. No caso de tributación conxunta
determinarase de acordo coas normas de individualización.
b) Que no ano no cal prodúzase dita situación, a tributación efectiva polo
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sexa inferior á que correspondese de acordo
coa normativa aplicábel do territorio de residencia anterior ao cambio.
c) Que no ano seguinte a aquel no que se produce a situación a que se refire a
letra a) ou no seguinte, volva ter a residencia habitual en devandito territorio.
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Oito. Presumirase, salvo proba en contrario, que non se produciu cambio de
domicilio fiscal das persoas xurídicas, cando no ano anterior ou seguinte a devandito
cambio deveñan inactivas ou cesen na súa actividade.
Nove. O cambio de domicilio do contribuínte poderase promover por calquera
das Administracións implicadas. Dita Administración dará traslado da súa proposta,
cos antecedentes necesarios, á outra para que se pronuncie no prazo de catro meses
sobre o cambio de domicilio e a data a que se retrotraen os efectos. Si esta responde
confirmando a proposta, a Administración que resulte competente comunicarao ao
contribuínte.
Si non houbese conformidade poderá continuarse o procedemento na forma
prevista no apartado seis deste artigo.
Con carácter previo á remisión dunha proposta de cambio de domicilio, a
Administración interesada poderá levar a cabo, en colaboración coa outra
Administración, actuacións de verificación censal do domicilio fiscal.
Cando se produza un cambio de oficio de domicilio, previo acordo de ambas
Administracións, ou como consecuencia dunha resolución da Xunta Arbitral,
presumirase, salvo proba en contrario, que o novo domicilio fiscal así determinado
manterase durante os tres anos seguintes á data de resolución.

Artigo 44. Delito fiscal.
Nos supostos nos que a Administración tributaria estime que as infraccións
puidesen ser constitutivas de delitos contra a Facenda pública regulados no Código
penal, pasará o tanto de culpa á xurisdición competente e absterase de seguilo
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procedemento administrativo mentres a autoridade xudicial non dite sentencia firme,
teña lugar o sobresemento ou arquivo das actuacións ou se produza a devolución do
expediente polo Ministerio Fiscal.

Artigo 45. Colaboración das entidades financeiras na xestión dos tributos e
actuacións da inspección dos tributos.
Un. Corresponderalle á Xunta de Galiza a investigación tributaria de contas e
operacións, activas e pasivas, das entidades financeiras e cantas persoas físicas ou
xurídicas se dediquen ó tráfico bancario ou crediticio, respecto á exacción dos tributos
dos que lles corresponda a competencia.

En relación coas actuacións de obtención de información a que se refire o
parágrafo anterior que teñan que practicarse fóra do territorio galego, seguirase o
disposto no punto dous seguinte.
Dous. As actuacións comprobadoras e investigadoras que, no ámbito das
competencias atribuídas polo presente concerto económico á Xunta de Galiza deban
efectuarse fóra do seu territorio, serán practicadas pola Inspección dos Tributos do
Estado ou a das comunidades autónomas competentes por razón do territorio cando se
trate de tributos cedidos a elas, por requirimento do órgano competente da Xunta de
Galiza.
Cando a Inspección Tributaria do Estado ou da Xunta de Galiza coñecesen, con
ocasión das súas actuacións comprobadoras e investigadoras, feitos con transcendencia
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tributaria para a outra Administración, comunicarallo a esta na forma que
regulamentariamente se determine.

Artigo 46. Obrigacións de información.
Un. Os resumos das retencións e ingresos a conta practicados deberán
presentarse con arranxo á súa respectiva normativa, na Administración competente para
a exacción das retencións e ingresos a conta que deban incluírse nos mesmos.
As entidades que sexan depositarias ou xestionen o cobro de rendas de valores
que, de acordo coa normativa correspondente, veñan obrigadas á presentación dos
resumos anuais de retencións e ingresos a conta, deberán presentar os mesmos con
arranxo á súa respectiva normativa, ante a Administración á que corresponda a
competencia para a comprobación e investigación de devanditas entidades.
As entidades que sexan suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades exixíbel
polo Estado e a Xunta de Galiza deberán presentar resumos anuais de retencións e
ingresos a conta correspondentes aos rendementos a que se refiren os artigos 7.Un.c) e
9.Un.primeira.a) e 23. Dous do presente Concerto Económico, conforme ás normas
sobre lugar, forma e prazo de presentación de declaracións que estableza cada unha das
Administracións competentes para a súa exacción, incluíndo o total dos rendementos e
das retencións correspondentes aos mesmos na declaración presentada a cada unha
delas.
Dous. As declaracións que teñan por obxecto dar cumprimento ás distintas
obrigacións de fornezo xeneral de información tributaria legalmente esixidas deberán
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presentarse, con arranxo á súa respectiva normativa, ante a Administración do Estado
ou ante a Xunta de Galiza, con arranxo aos seguintes criterios:
a) Tratándose de obrigados tributarios que desenvolvan actividades económicas,
ante a Administración á que corresponda a competencia para a comprobación e
investigación de devanditas actividades empresariais ou profesionais.
b) Tratándose de obrigados tributarios que non desenvolvan actividades
económicas, segundo que estean domiciliados fiscalmente en territorio común ou
galego.
Aos efectos do disposto nas letras anteriores, cando se trate de herdanzas
xacentes, comunidades de bens ou outras entidades carentes de personalidade xurídica,
as referidas declaracións deberán así mesmo presentarse ante a administración na que
estean domiciliados fiscalmente os seus membros ou partícipes.
Tres. As declaracións de carácter censal deberán presentarse, con arranxo á súa
respectiva normativa, ante a Administración na que radique o domicilio fiscal da persoa
ou entidade obrigada a efectualas e ademais ante a Administración na que dita persoa
ou entidade deba presentar, conforme ás regras previstas no presente Concerto
Económico, algunha das seguintes declaracións:
 Declaración de retencións e ingresos a conta.
 Declaración-liquidación polo Imposto sobre Sociedades.
 Declaración-liquidación polo Imposto sobre o Valor Engadido.
 Declaración polo Imposto sobre Actividades Económicas.
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Artigo 47. Fusións e escisións de empresas.
Nas operacións de fusións e escisións de empresas nas que os beneficios
tributarios, que, se é o caso, procedan, teñan que ser recoñecidas por ámbalas
administracións conforme os criterios de tributación contidos no artigo 14 precedente, a
Xunta de Galiza aplicará idéntica normativa que a vixente en cada momento en
territorio común, tramitándose os correspondentes expedientes administrativos ante
cada unha das administracións.

CAPÍTULO II - As relacións financeiras entre o Estado e a Xunta de Galiza

SECCIÓN 1.ª NORMAS XERAIS

Artigo 48. Principios rexedores.
As relacións financeiras entre o Estado e Galiza rexeranse polos seguintes
principios:
Primeiro. Autonomía fiscal e financeira das institucións de Galiza para o
desenvolvemento e execución das súas competencias.
Segundo. Respecto da solidariedade nos termos previdos na Constitución e no
Estatuto de autonomía.
Terceiro. Coordinación e colaboración co Estado en materia de estabilidade
orzamentaria.
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Cuarto. Contribución de Galiza ás cargas do Estado que non asuma a
Comunidade Autónoma, na forma que se determina neste concerto económico.

Quinto. As facultades de tutela financeira que, en cada momento, desempeñe o
Estado en materia de entidades locais, corresponderanlles ás institucións competentes
de Galiza, sen que iso poida significar, en modo ningún, un nivel de autonomía das
entidades locais galegas inferior ó que teñan as de réxime común.

Artigo 49. Concepto de cota.
A achega de Galiza ó Estado consistirá nunha cota global como contribución a
tódalas cargas do Estado que non asuma a Comunidade Autónoma de Galiza.

Artigo 50. Periodicidade e actualización da cota.
Un. Cada cinco anos, mediante lei votada polas Cortes Xerais, logo de acordo
da Comisión Mixta do Concerto Económico, procederase a determinala metodoloxía de
fixación da cota que ten que rexer no quinquenio, conforme os principios xerais
establecidos neste concerto, así como a aprobala cota do primeiro ano do quinquenio.

Dous. En cada un dos anos seguintes ó primeiro, a Comisión Mixta do Concerto
Económico procederá a actualizala cota mediante a aplicación da metodoloxía
aprobada na lei a que se refire o punto anterior.
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Tres. Os principios que configuran a metodoloxía de determinación da cota
contida neste concerto, poderán ser modificados na Lei de cota, cando as circunstancias
que concorran e a experiencia na súa aplicación así o aconsellen.

Artigo 51. Participacións en favor das entidades locais de Galiza nos ingresos
por tributos non concertados.
Nos supostos de achega indirecta mediante participacións en tributos non
concertados, a Xunta de Galiza distribuirá as cantidades que, a teor das normas de
reparto de carácter xeral, correspondan ás entidades locais.

SECCIÓN 2ª METODOLOXÍA PARA A DETERMINACIÓN DA COTA

Artigo 52. Cargas do Estado non asumidas pola Comunidade Autónoma.
Un. Considéranse cargas do Estado non asumidas pola Comunidade Autónoma
as que correspondan a competencias das que esta non asumise efectivamente o seu
exercicio.
Dous. Para a determinación do importe total destas cargas deducirase do total de
gastos do orzamento do Estado a asignación orzamentaria íntegra que, a nivel estatal,
lles corresponda ás competencias asumidas pola Comunidade Autónoma, desde a data
de efectividade da transferencia fixada nos correspondentes decretos.
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Tres. Entre outras, terán o carácter de cargas non asumidas pola Comunidade
Autónoma as seguintes:
a) As cantidades asignadas nos orzamentos xerais do Estado ó Fondo de
Compensación Interterritorial a que se refire o artigo 158.2 da Constitución. A
contribución a esta carga levarase a cabo polo procedemento que se determine na Lei
de cota.
b) As transferencias ou subvencións que faga o Estado en favor de entes
públicos na medida en que as competencias desempeñadas por eles non estean
asumidas pola Comunidade Autónoma de Galiza.
c) Os xuros e cotas de amortización das débedas do Estado na forma que
determine a Lei de cota.
Catro. A imputación á Xunta de Galiza da parte correspondente por cargas non
asumidas efectuarase por aplicación dos índices a que se refire o artigo 57 seguinte.

Artigo 53. Axuste a consumo no imposto sobre o valor engadido.
Un. Co obxecto de perfecciona-la imputación de ingresos polo imposto do valor
engadido, establécese un mecanismo de axuste entre o índice da capacidade recadador
a e o índice de consumo de Galiza.
Dous. O axuste mencionado será o resultante de aplicala seguinte expresión
matemática:
RFPV = RRG + a*RRAD + (a—b)*H
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Sendo:
H = RRG / b se RRG / RRTC ≤ b / (1 - b)
H = RRTC / (1 – b) se RRG / RRTC ≥ b / (1 - b)
RFG = Recadación final anual para Galiza.
RRG = Recadación real anual de Galiza.
RRTC = Recadación real anual do territorio común.
RRAD = Recadación real anual por importacións.
a = Consumo residentes Galiza / Consumo Residentes Estado (menos Canarias,
Ceuta e Melilla)
b = (v – f – e + i) / (V – F – E + I)
v = valor engadido bruto ó custo dos factores de Galiza.
V = valor engadido bruto ó custo dos factores do Estado (menos Canarias,
Ceuta e Melilla).
f = formación bruta de capital de Galiza.
F = formación bruta de capital do Estado (menos Canarias, Ceuta e Melilla).
e = exportacións de Galiza.
E = exportacións do Estado (menos Canarias, Ceuta e Melilla).
i = adquisicións intracomunitarias de bens en Galiza.
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I = adquisicións intracomunitarias de bens no Estado (menos Canarias, Ceuta e
Melilla).
Tres. Será a Lei de cota a que determine para o período o valor dos índices ós
que se fai referencia no punto un anterior.
Catro. A imputación provisional do axuste anterior e a súa regularización
definitiva no exercicio inmediato seguinte, efectuarase consonte o procedemento
vixente en cada momento aprobado pola Comisión Mixta do Concerto Económico.

Artigo 54. Axuste a consumo nos impostos especiais de fabricación.
Un. Co obxecto de perfeccionala imputación de ingresos polos impostos
especiais de fabricación sobre alcohol e bebidas derivadas, produtos intermedios,
cervexa, hidrocarburos e elaborados do tabaco, establécese un mecanismo de axuste
entre o índice da capacidade recadadora e o índice de consumo de Galiza para cada un
destes impostos.
Dous. O axuste mencionado, para cada un dos impostos anteriores, será o
resultante de aplicala seguinte expresión matemática a cada un dos impostos:
RFG = RRG + c*RRAD + (c—d)*H
Sendo:
H= (RRG / d) se (RRG / RRTC) ≤ (d / (1— d))
H= (RRTC / (1— d)) se (RRG / RRTC) ≥ (d / (1— d))
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RFG = Recadación final anual para Galiza polo imposto especial de fabricación
de alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou hidrocarburos, ou
tabaco.
RRG = Recadación real anual de Galiza polo imposto especial de fabricación de
alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou hidrocarburos, ou
tabaco.
RRTC = Recadación real anual do territorio común polo imposto especial de
fabricación de alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou
hidrocarburos, ou tabaco.
RRAD = Recadación real anual por importacións polo imposto especial de
fabricación de alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou
hidrocarburos, ou tabaco.
c = Consumo Residentes Galiza / Consumo Residentes no Estado
(ámbito de aplicación do imposto)
d = Capacidade recadadora Galiza / Capacidade recadadora Estado
(ámbito de aplicación do imposto)
Tres. Será a Lei de cota a que determine para o período o valor dos índices aos
que se fai referencia no punto un anterior.
Catro. A imputación provisional dos axustes anteriores e a súa regularización
definitiva no exercicio inmediato seguinte, efectuarase consonte o procedemento
vixente en cada momento aprobado pola Comisión Mixta do Concerto Económico.
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Artigo 55.Outros axustes.
Un. Para perfeccionala imposición directa practicarase un axuste polas
cantidades que resulten de consideralos

supostos establecidos

nos artigos

9.un.primeira.b) e 7.dous deste concerto económico.
Dous. Igualmente na Lei de cota poderán establecerse, se é o caso, outros
mecanismos de axuste que poidan perfeccionala estimación dos ingresos públicos
imputábeis a Galiza e ao resto do Estado.
Tres. A cantidade resultante da práctica dos axustes que procedan constituirá a
cota galega.

Artigo 56.Compensacións.
Un. Da cota correspondente a Galiza restaranse por compensación os seguintes
conceptos:
a) A parte imputábel dos tributos non concertados.
b) A parte imputábel dos ingresos orzamentarios de natureza non tributaria.
c) A parte imputábel do déficit que presenten os orzamentos xerais do Estado,
na forma que determine a Lei de cota. Se existise superávit operarase en sentido
inverso.
Dous. Tamén serán obxecto de compensación da cota a parte imputábel a Galiza
por aqueles ingresos que financian as funcións e servizos traspasados a Galiza en
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materia sanitaria e de servizos sociais da Seguridade Social e que, con anterioridade á
entrada en vigor desta lei, eran satisfeitos en Galiza.
Tres. A imputación dos conceptos sinalados nos números anteriores, efectuarase
aplicando os índices establecidos no artigo seguinte.

Artigo 57. Índices de imputación.
Un. Os índices para efectualas imputacións a que se refiren os artigos 52,
55.dous e 56 anteriores determinaranse basicamente en función da renda galega en
relación co Estado.
Dous. Estes índices sinalaranse na Lei de cota e aplicaranse durante a vixencia
desta.

Artigo 58. Efectos das variacións nas competencias asumidas sobre o cota
provisional.
Se durante o período de vixencia anual da cota a Comunidade Autónoma de
Galiza asumise competencias cun custo anual que a nivel estatal fose incluído dentro
das cargas do Estado que serviron de base para a determinación da contía provisional
da cota, procederase a reducilo custo anual proporcionalmente á parte do ano en que
Galiza asumise tales competencias e, en consecuencia, a cota na contía que proceda.
A citada redución proporcional terá en conta a periodicidade real dos gastos
correntes, así como o grao efectivo de realización dos investimentos do Estado.
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Procederase do mesmo xeito se a Comunidade Autónoma deixase de exercer
competencias que tivese asumidas no momento da fixación da contía provisional da
cota, incrementando esta na suma que proceda.

Artigo 59. Liquidacións provisional e definitiva.
A cota e as compensacións que procedan determinaranse inicial e
provisionalmente partindo para o efecto das cifras contidas nos orzamentos do Estado
aprobados para o exercicio correspondente.
Una vez terminado o exercicio e realizada a liquidación dos orzamentos do
Estado, procederase a practicalas rectificacións oportunas nas magnitudes a que se
refiren os artigos 52, 55 e 56 deste concerto económico.
As diferenzas, a favor ou en contra, que resulten de ditas rectificacións
sumaranse alxebraicamente á cota provisional do exercicio seguinte a aquel en que se
practicasen aquelas.

Artigo 60. Ingreso da cota.
A cantidade que ten que ingresar a Comunidade Autónoma de Galiza
aboaráselle á Facenda Pública do Estado en tres prazos iguais, durante os meses de
maio, setembro e decembro de cada ano.
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CAPÍTULO III – Creación da Comisión Mixta, da Comisión de Coordinación e
Avaliación Normativa e da Xunta Arbitral

SECCIÓN 1ª. COMISIÓN MIXTA DO CONCERTO ECONÓMICO

Artigo 61. Composición e funcións.
Un. A Comisión Mixta do Concerto Económico estará constituída por tres
representantes do Goberno Galego e outros tres da Administración do Estado. Os
acordos da Comisión Mixta do Concerto Económico deberán adoptarse por
unanimidade de tódolos seus membros integrantes.
Dous. A Comisión Mixta do Concerto Económico terá atribuídas as seguintes
funcións:
a) Acordalas modificacións do concerto económico.
b) Acordalos compromisos de colaboración e coordinación en materia de
estabilidade orzamentaria.
c) Acordala metodoloxía para a fixación da cota en cada quinquenio.
d) Acordalo nomeamento e réxime dos compoñentes da Xunta Arbitral
especificada na sección 3.ª deste capítulo, así como o referente ó seu funcionamento,
convocatoria, reunións e réxime de adopción de acordos.
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e) Impulsar todos os acordos que en materia tributaria e financeira resulten
necesarios en cada momento para a correcta aplicación e desenvolvemento do previsto
neste concerto.

SECCIÓN 2ª. COMISIÓN

DE COORDINACIÓN E AVALIACIÓN

NORMATIVA

Artigo 62. Composición e funcións.
Un. A Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa estará composta por
catro representantes da Xunta de Galiza e outros catro representantes da
Administración do Estado.
Dous. A Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa terá atribuídas as
seguintes funcións:
a) Avaliar a adecuación da normativa tributaria ao Concerto Económico con
carácter previo á súa publicación.
A estes efectos, cando, como consecuencia do intercambio de proxectos de
disposicións normativas especificado no apartado Uno do artigo 4 do presente Concerto
Económico, efectuásense observacións en relación coas propostas contidas nelas,
calquera das institucións e Administracións representadas poderá solicitar, por escrito e
de forma motivada, a convocatoria desta Comisión, que se reunirá no prazo máximo de
quince días desde a solicitude de convocatoria, analizará a adecuación da normativa
proposta ao Concerto Económico e intentará, con anterioridade á publicación das
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correspondentes normas, propiciar que as institucións e Administracións representadas
alcancen un acordo sobre as posibles discrepancias existentes en relación ao contido da
normativa tributaria.
b) Resolver as consultas que se susciten sobre a aplicación dos puntos de
conexión contidos no presente Concerto Económico. Estas consultas trasladaranse para
a súa análise xunto coa súa proposta de resolución no prazo de dous meses desde a súa
recepción, ao resto das Administracións concernidas. No caso de que no prazo de dous
meses non se formularon observacións sobre a proposta de resolución, esta entenderase
aprobada.
De existir observacións e non ser admitidas, poderá chegarse a un acordo sobre
as mesmas no seo da Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa. En todo caso,
transcorridos dous meses desde que ditas observacións sexan formuladas sen chegar a
un acordo sobre as mesmas, a Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa así
como calquera das Administracións concernidas poderá proceder a trasladar o
desacordo á Xunta Arbitral no prazo dun mes.
c) Realizar os estudos que estimen procedentes para unha adecuada articulación
estrutural e funcional do réxime autonómico co marco fiscal estatal.
d) Facilitar ás Administracións competentes criterios de actuación uniforme,
plans e programas de informática e articular os instrumentos, medios, procedementos
ou métodos para a materialización efectiva do principio de colaboración e do
intercambio de información.
e) Analizar os supostos ou cuestións que se suscitaron en materia de inspección
entre a Administración do Estado e a Xunta de Galiza, así como os problemas de
valoración a efectos tributarios.
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f) Emitir os informes que sexan solicitados polo Ministerio de Facenda, o
Departamento de Facenda do Goberno Galego e a Xunta Arbitral.
g) Calquera outra relacionada coa aplicación e execución deste Concerto
Económico en particular.

SECCIÓN 3ª. A XUNTA ARBITRAL

Artigo 63. Composición.
Un. A Xunta Arbitral estará integrada por tres membros cuxo nomeamento se
formalizará polo/a Ministro/a de Facenda e Administracións Públicas e o/a
Conselleiro/a de Facenda e Finanzas.
Dous. Os árbitros serán nomeados para un período de seis anos.
Tres. En caso de producirse unha vacante, será cuberta seguindo o mesmo
procedemento de nomeamento.
O novo membro será nomeado polo período de mandato que restaba ao que
substitúe.
Catro. Os integrantes da Xunta Arbitral serán designados entre expertos de
recoñecido prestixio con máis de quince anos de exercicio profesional en materia
tributaria ou facendística.
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Artigo 64. Funcións.
Un. A Xunta Arbitral terá atribuídas as seguintes funcións:
a) Resolver os conflitos que se susciten entre a Administración do Estado e a
Xunta de Galiza ou entre a Xunta e a Administración de calquera outra Comunidade
Autónoma, en relación coa aplicación dos puntos de conexión dos tributos concertados
e a determinación da proporción correspondente a cada Administración nos supostos de
tributación conxunta polo Imposto sobre Sociedades ou polo Imposto sobre o Valor
Engadido.
b) Coñecer dos conflitos que xurdan entre as Administracións interesadas como
consecuencia da interpretación e aplicación do presente Concerto Económico a casos
concretos concernentes a relacións tributarias individuais.
c) Resolver as discrepancias que poidan producirse respecto de a domiciliación
dos contribuíntes.
Dous. Cando se suscite o conflito de competencias, as Administracións
afectadas notificarano aos interesados, o que determinará a interrupción da prescrición
e absteranse de calquera actuación ulterior.
Os conflitos serán resoltos polo procedemento que regulamentariamente
establézase no que se dará audiencia aos interesados.
Tres. Cando se suscite o conflito de competencias, ata tanto sexa resolto o
mesmo, a Administración que viñese gravando aos contribuíntes en cuestión continuará
someténdoos á súa competencia, sen prexuízo das rectificacións e compensacións
tributarias que deban efectuarse entre as Administracións, retrotraídas á data desde a
que proceda exercer o novo acordo tributario, segundo o acordo da Xunta Arbitral.
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Artigo 65. Acordos da Xunta Arbitral.
A Xunta Arbitral resolverá conforme a dereito, de acordo cos principios de
economía, celeridade e eficacia, tódalas cuestións que ofreza o expediente, fosen ou
non formuladas polas partes ou os interesados no conflito, incluídas as fórmulas de
execución.
Os acordos desta Xunta Arbitral, sen prexuízo do seu carácter executivo, serán
unicamente susceptíbeis de recurso en vía contencioso-administrativa ante a sala
correspondente do Tribunal Supremo.

Disposición adicional primeira.
Mentres a Xunta de Galiza non aprobe as disposicións necesarias para a
aplicación deste concerto económico, aplicaranse as normas vixentes en territorio
común, as cales, en todo caso, terán carácter de dereito supletorio.

Disposición adicional segunda.
Un. Calquera modificación deste concerto económico farase polo mesmo
procedemento seguido para a súa aprobación.
Dous. No caso de que se producise unha reforma no ordenamento xurídico
tributario do Estado que afectase á concertación dos tributos, se producise unha
alteración na distribución das competencias normativas que afecte ao ámbito da
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imposición indirecta ou se creasen novas figuras tributarias ou pagamentos á conta,
ámbalas administracións procederán, de común acordo, á pertinente adaptación deste
concerto económico ás modificacións que experimentase o referido ordenamento. Esta
adaptación do concerto económico deberá especificar os seus efectos financeiros.

Disposición adicional terceira.
O Estado e a Comunidade Autónoma de Galiza poderán acordar o
financiamento conxunto de investimentos que se vaian realizar en Galiza que, pola súa
contía, valor estratéxico, interese xeral, incidencia en territorios distintos do da
Comunidade Autónoma de Galiza ou por outras circunstancias especiais, fagan
recomendábel ese tipo de financiamento. Igualmente, o Estado e a Comunidade
Autónoma poderán acordar a participación deste financiamento de investimentos que,
reunindo as características ás que se refire o parágrafo anterior, se realicen en territorios
distintos do da Comunidade.
En ámbolos supostos, as achegas terán a incidencia na cota que se conveña en
cada caso.

Disposición adicional cuarta.
Para a xestión, inspección, revisión e recadación dos tributos concertados, a
Xunta de Galiza ostentará as mesmas facultades e prerrogativas que ten recoñecida a
Facenda Pública do Estado.
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Disposición adicional quinta.
A cifra do volume de operacións a que se refiren os artigos 14, 15, 19 e 27 deste
concerto económico será actualizada, por acordo da Comisión Mixta do Concerto
Económico, polo menos cada cinco anos.

Disposición transitoria primeira.
A cifra determinante do volume de operacións establecida no presente Concerto
Económico resultará de aplicación aos períodos impositivos ou de liquidación, segundo
o imposto de que se trate, que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2017.

Disposición transitoria segunda.
Os tributos esixíbeis con anterioridade á entrada en vigor deste concerto
económico rexeranse polos puntos de conexión vixentes no momento da súa
esixibilidade.
Esta mesma regra aplicarase respecto das retencións, ingresos á conta e
pagamentos fraccionados cando o nacemento da obriga de reter, ingresar á conta ou de
realizalo pagamento fraccionado se producise, así mesmo, con anterioridade á entrada
en vigor deste concerto económico.
Os procedementos non finalizados á entrada en vigor deste concerto económico
rexeranse pola normativa vixente no momento do seu inicio.
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Disposición transitoria terceira.
Malia o disposto na disposición transitoria anterior, os órganos previstos no
capítulo III deste concerto económico coñecerán, consonte os procedementos e
competencias que neste se lle atribúen, de tódolos asuntos que estean pendentes de
resolución entre as dúas administracións no momento da súa entrada en vigor.

Disposición transitoria cuarta.
O réxime tributario aplicábel ás agrupacións de interese económico e ás unións
temporais de empresas constituídas con anterioridade á entrada en vigor deste concerto
económico será o correspondente a Galiza cando non superen o seu ámbito territorial.

Disposición transitoria quinta.
Entrementres non se modifique o actual réxime de fabricación e comercio dos
elaborados do tabaco, o axuste para o imposto especial de fabricación de elaborados de
tabaco, recollido no artigo 54 deste concerto económico, será o resultante de aplicala
seguinte expresión matemática:
RFG = RRG+c’ * RRTC [(1—c’) * RRG]
Sendo:
RFG = Recadación final anual para Galiza por elaborados de tabaco.
RRG = Recadación real anual de Galiza por labores de tabaco.
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RRTC = Recadación real anual do territorio común por elaborados de tabaco.
c’ = Elaborados do tabaco subministrados a expendedorías de tabaco e timbre
situadas en Galiza / Elaborados de tabaco subministrados a expendedorías de tabaco e
timbre situadas en territorio de aplicación do imposto

Disposición transitoria sexta.
As devolucións parciais no Imposto sobre Hidrocarburos derivadas do
establecemento do tipo reducido especial ao gasóleo utilizado como carburante para
fins profesionais que autoriza a Directiva 2003/96/CE do Consello, de 27 de outubro de
2003, pola que se reestrutura o réxime comunitario de imposición dos produtos
enerxéticos e da electricidade, efectuaranse pola Administración correspondente ao
domicilio fiscal do beneficiario de ditas devolucións.

Disposición transitoria sétima.
As devolucións extraordinarias do Imposto sobre Hidrocarburos para
agricultores e gandeiros derivadas da aplicación de medidas para paliar o incremento de
custos dos insumos na produción sufridos no sector agrario, efectuaranse pola
Administración correspondente ao domicilio fiscal do beneficiario de ditas
devolucións.

Disposición transitoria oitava.
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Cando, conforme á disposición adicional quinta da Lei 28/2006, de 18 de xullo,
de Axencias estatais para a mellora dos servizos públicos, se proceda á transformación
dalgún organismo autónomo ou entidade pública empresarial en axencia, aplicarase,
respecto das mesmas, o réxime de competencias previsto no artigo 7 para os
organismos autónomos e entidades públicas empresariais.

Disposición derradeira única.
A derrogación ou modificación, se é o caso, das normas do concerto económico
aplicábeis ós diferentes tributos entenderanse sen prexuízo do dereito das
administracións respectivas a esixiren, consonte os puntos de conexión entón vixentes,
as débedas esixíbeis con anterioridade.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2016

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 02/12/2016 13:05:18
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte interpelación.
O servizo público da Xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. Necesitamos unha Administración de Xustiza
moderna, esencial para consolidar o Estado de Dereito e mellorar a calidade
da nosa democracia.

E neste senso, a Xustiza ten moito que dicir na loita contra a violencia
machista, unha das peores lacras da nosa sociedade e que, lonxe de se
reducir, repunta. A loita contra a violencia machista precisa de actuacións
integrais e transversais recollidas na Lei orgánica de 2004, que o Goberno
da Xunta de Galicia ten discriminado orzamentariamente ano tras ano.

Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas
dependencias xudiciais ha de ser cuestión prioritaria, tal e como recolle
especificamente a lei de 2004. Non obstante, e pese ao incremento dun 5,9
% de denuncias no primeiro semestre de 2016, en Galicia só hai 2 xulgados
específicos de Violencia contra a Muller, en Vigo e en A Coruña. Nestes
días soubemos que, segundo anuncio conxunto do vicepresidente da Xunta
de Galicia, o Sr. Rueda e do presidente do Tribunal Superior de Xustiza
Galicia, teremos cinco novas prazas xudiciais no primeiro trimestre de
2017; ningunha para a loita contra a violencia de xénero.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Entende o Goberno galego que é suficiente o número de xulgados
especializados en Violencia de Xénero en Galicia?
2. Vai esixir o Goberno galego ao Ministerio de Justicia a creación de
novos xulgados de Violencia contra a Muller para Galicia en 2017?
3. Ten intención o Goberno galego de levar a cabo reformas inmediatas
nas dependencias xudiciais, habilitando espazos independentes para
evitar o cruce entre vítimas e agresores?
4. Ten intención o Goberno de, de maneira inmediata, dotar de máis
persoal a estes xulgados?
5. Vai incrementar o Goberno galego a formación específica e
periódica en violencia de xénero a todos os sectores da Xustiza en
Galicia?
Pazo do Parlamento, 25 de novembro de 2016
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/11/2016 14:21:56
María Luisa Pierres López na data 25/11/2016 14:22:03
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 25/11/2016 14:22:08
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 25/11/2016 14:22:13

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
situación da empresa cloreira ELNOSA.

1. A empresa química Elnosa desenvolve a súa actividade de fabricación de cloro,
considerada nociva e perigosa, en terreos de dominio marítimo terreste situados na
parroquia de Lourizán. A concesión foi outorgada o 15 de decembro de 1971 por 50 anos.
2. A secretaría xeral de Avaliación Ambiental da Xunta de Galiza, por resolución
do 17 de decembro de 2013, actualizou a autorización ambiental integrada a Elnosa para
a planta produción de cloro alcalí e derivados en Lourizán. Nesta resolución fixábase o 31
do 12 de 2016 como data de inicio do cesamento da actividade, o 31 do 8 de 2017 como
data de cesamento definitivo para a produción de cloro líquido, e o 31 do 10 de 2017
como data de cesamento definitivo para a produción de ácido clohídrico e hipoclorito
sódico.
3. En setembro de 2016, a secretaría xeral de avaliación ambiental ampliou a
autorización ambiental integrada ata decembro de 2017. O pasado 24 de novembro, a
Xunta de Galiza mediante un comunicado de prensa, informaba das negociacións coa
empresa ELNOSA para facilitar a súa permanencia en Pontevedra máis alá de 2017.
Nestas negociacións ao máis alto nivel participaron en representación do goberno galego
o vicepresidente Alfonso Rueda, a conselleria de medio ambiente e ordenación do
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territorio Beatriz Mato, e o conselleiro de economía, emprego e industria Francisco
Conde.
4. Segundo a información facilitada pola Xunta en nota de prensa, a empresa
Elnosa prevé facer un importante investimento para fabricar cloro-alcalí no actual
emprazamento, o cal implica a permanencia en Lourizán desta actividade calificada como
nociva e perigosa máis alá de 2017.

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte Interpelación:
Que plans de futuro presentou a empresa para a súa factoría de Lourizán e cal é o
posicionamento da Xunta de Galiza ao respecto, e mediante que figura xurídica se prevé
a continuidade da fábrica de cloro de Elnosa en terreos de dominio público máis alá da
data en que caduca a concesión actualmente en vigor?

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016

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

Xosé Luis Bará Torres na data 28/11/2016 12:30:31

Olalla Rodil Fernández na data 28/11/2016 12:30:50

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/11/2016 12:30:54

María Montserrat Prado Cores na data 28/11/2016 12:30:58

Noa Presas Bergantiños na data 28/11/2016 12:31:01

Ana Pontón Mondelo na data 28/11/2016 12:31:04
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Luis Manuel Álvarez Martínez, Concepción Burgo López, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Interpelación
O módulo teórico establecido polo Consello Xeral do Poder Xudicial
para a Xurisdición do Social é de 850 asuntos ingresados por xulgado e
ano.
Na provincia de Lugo, que conta con tres Xulgados do Social, o
módulo de entrada foi de 940 asuntos como media no ano 2015. Esta
cifra é superior aos equivalentes de Ferrol (880), Ourense (839,25) e
Pontevedra (713,50) no mesmo período e inferior aos de Santiago de
Compostela (999,67), A Coruña (1231, 40) e Vigo (1026,20), se ben
estes tres partidos xudiciais contaron no ano 2015 cun programas de
reforzo.
Os datos dispoñibles do primeiro semestre do ano 2016 evidencian
idéntica tendencia que os do ano 2015.
A situación de crise económica que vimos atravesando supuxo, entre
outras moitas realidades, un elevadísimo incremento dos asuntos que
tratan este tipo de xulgados, sendo especialmente grave o retraso que
supón a resolución de casos nos que se ven comprometidos os dereitos
dos traballadores e traballadoras, máxime cando existe unha notable
desproporción de poderes entre as partes.
A dedicación dos profesionais que traballan nos tres xulgados
existentes na provincia de Lugo, que está fóra de toda cuestión, non é
suficiente para evitar que con data 27 de xuño de 2016 as datas do
último día de sinalamento fosen, segundo a información da que dispón
este grupo parlamentario, as seguintes:
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Xulgado do Social nº 1: 11 de xuño de 2018
Xulgado do Social nº 2: 11 de xaneiro de 2018
Xulgado do Social nº 3: 5 de marzo de 2018
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Resulta evidente a competencia da Xunta de Galicia neste asunto,
máxime cando participa na Comisión Mixta xunto co Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia que, entre outros asuntos, determina a
distribución na Comunidade Autónoma das ampliacións concedidas
polo Ministerio de Xustiza. En palabras do Sr. conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Galicia “déuselle a
oportunidade” (sic) de crear tres novos xulgados e dúas prazas de
maxistrado.
Sen cuestionar a necesidade e conveniencia de concretar esa
oportunidade nos lugares acordados no órgano competente, cal é a
Comisión Mixta á que se fixo referencia, parece oportuno demandar a
creación dun novo Xulgado do Social en Lugo e esta demanda será
doadamente entendida polo Goberno da Xunta de Galicia dada a
intensa frecuencia coa que o Sr. presidente repite que Galicia non pide
privilexios dentro do Estado pero tampouco vai a permitir un trato
inferior.
Pois ben, mutatis mutandis, pedimos para Lugo o mesmo criterio e por
ende o mesmo trato que para o resto da Comunidade Autónoma,
resultando relevante poñer de manifesto que provincias moi similares
como son Lugo e Ourense, teñen unha manifesta asimetría na dotación
da que estamos a falar.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
Interpelación:

1º.- Considera o Goberno da Xunta de Galicia que a actual situación
dos Xulgados do Social da Comunidade Autónoma de Galicia é
aceptable?
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2º.- Ten intención o Goberno da Xunta de Galicia de demandar,
ante o Ministerio de Xustiza, a creación dun novo Xulgado do Social en
Lugo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3º.- Ten intención o Goberno da Xunta de Galicia de demandar,
ante o Ministerio de Xustiza e ata que non se produza a creación dun
novo Xulgado do Social en Lugo, o nomeamento urxente dun/ha
maxistrado/a de reforzo ?

Pazo do Parlamento, 28 de novembro de 2016
Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Patricia Vilán Lorenzo
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 28/11/2016 12:57:41
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/11/2016 12:57:51
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/11/2016 12:57:58
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/11/2016 12:58:09
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Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
interpelación.
Segundo reflicten os datos oficiais do Ministerio de Emprego, en 2015 un
total de 58 persoas faleceron en Galicia por accidente laboral.
En 2016, entre xaneiro e setembro producíronse na nosa comunidade 52
mortes en accidente de traballo. Se en 2015 houbo case cinco falecementos
cada mes, ata setembro deste 2016 a media achégase aos seis. En total, nos
nove primeiros meses producíronse en Galicia 20.607 accidentes laborais
con baixa, 404 deles considerados graves.
Galicia soporta un índice de mortalidade no traballo moi superior ao do
conxunto do Estado. Esta realidade contrasta co feito de que na nosa
comunidade se producen menos accidentes laborais que no resto do Estado.
En 2015 foron un total de 24.411, ao redor do 5 % dos rexistrados no
conxunto de España (449.223). Pola contra, as mortes superaron
amplamente o 10 % do total (57 de 500). Por sectores, o problema afecta,
sobre todo, ao da pesca -con 20 falecidos en 2014-, seguido da industria
(10) e a construción (9). O sector servizos, que ocupa a seis de cada dez
traballadores e traballadoras, sumou 16 mortes. Iso si, mentres que na
industria e na construción o número de mortes se reduciu á metade na
última década, isto non sucede no sector pesqueiro e marisqueiro, que
mantén as súas cifras.Por sectores, o problema afecta, sobre todo, ao da
pesca -con 20 falecidos en 2014-, seguido da industria (10) e a construción
(9).
A saúde é un dereito fundamental tamén no traballo. Para elo é preciso
promover a implantación de políticas preventivas que melloren a saúde e a
seguridade das traballadoras e traballadores.O Grupo Socialista e as
centrais sindicais vimos denunciando reiteradamente ante o Goberno de
España e a Xunta de Galicia que a negativa evolución da sinistralidade
laboral vén marcada polo deterioro constante das condicións de traballo, así
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como pola redución dos recursos dedicados á prevención de riscos nas
empresas que inevitablemente están a supoñer un quebranto na saúde e na
seguridade dos traballadores e traballadoras.
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Fronte a isto, dende a Xunta de Galicia vén producindo o longo destes
derradeiros anos, unha redución constante dos orzamentos dedicados á
prevención de riscos laborais, concretamente os destinados ás actividades
desenvolvidas polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA), a favor da seguridade e saúde no traballo, que pasaron dos
7.383.000 € no ano 2011, aos 5.638.000 € previstos para o 2016, o que
supón unha redución de practicamente o 24 %.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución da siniestralidade
laboral en Galicia?
2. Ten previsto o Goberno galego poñer en marcha medidas para reducir
o número de falecementos causados por accidente laboral?
3. En caso afirmativo, que medidas ten previsto implementar?
4. Que cronograma ten previsto o Goberno galego para a adopción de
medidas que reduzan a siniestralidade laboral en Galicia?
5. Por que reduciu a Xunta de Galicia a partida orzamentaria dedicada a
prevención de riscos laborais?
6. Ten previsto o Goberno galego reforzar o Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) como ente independente,
técnico e investigador en materia de saúde laboral?
7. Vai a Xunta de Galicia durante a X Lexislatura a potenciar a posta en
marcha da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral?

Pazo do Parlamento, 28 de novembro de 2016
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez na data 28/11/2016 16:14:10
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/11/2016 16:14:16
Julio Torrado Quintela na data 28/11/2016 16:14:23
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Luca Chao Pérez, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro
do recollido no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN, sobre a situación das persoas estranxeiras en Galicia

Hai uns días soubemos do caso dun mozo que levaba vivindo 14 anos en
Compostela, 14 de 19, é dicir, case toda a súa vida, e que por culpa da
aplicación brutal e inxusta da lei de estranxeiría foi detido e expulsado ó
Paraguai. A razón: unha vez perdida a súa condición de menor tutelado non
conseguíu (como tantas outras persoas) unha oferta de traballo para poder
regularizar a súa situación.
O resultado é un mozo que se atopa nun país no que non ten vínculo familiar
algún dende que a súa familia emigrara a España e no que só viviu os catro
primeiros anos da súa vida. Como el, a súa familia reside en Compostela,
cidade na que xa naceu o seu irmán.
O proceso de expulsión aberto foi convertido nunha resolución firme para
executar de xeito inmediato, que de haber vontade, se podería ter evitado coa
posibilidade, pola vía de arraigo social, de arranxar a súa situación legal en
España.
O caso deste mozo que non só alerta da inhumana política migratoria que
impera nos países europeos, senón das deficiencias do sistema de protección
social, toda vez que na súa situación se mesturan problemáticas de migración
e de exclusión social ante a falta de traballo e os problemas socioeconómicos
graves da súa familia.

5284

En Marea reivindicamos a necesidade de mudar radicalmente a política
migratoria así como abolir a lexislación de estranxeiría que ten claros acenos
racistas, atenta contra os principios democráticos elementais e os Dereitos
Humanos, toda vez que liga a posesión de documentación administrativa ó
respecto dos dereitos. Así, atopámonos con que unha mera falta administrativa
(non ter documentación en regra) sálvase coa expulsión do país ou a privación
de liberdade nos CIEs, en definitiva, deportación e/ou cárcere.
Por estes motivos o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
INTERPELACIÓN.

Que medidas específicas de atención ás persoas migrantes ten desenvolvido o
goberno?
Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2016

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 29/11/2016 13:42:33
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Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte interpelación.
A Atención Primaria supón un elemento fundamental no sistema asistencial
por ser o primeiro contacto da persoa paciente co propio sistema. Desta
maneira, as accións levadas a cabo neste punto da rede de atención
determinarán moitas das situacións existentes posteriormente en todo o
tratamento dos e das pacientes, así como na estrutura xeral de
funcionamento do sistema.
As labores das persoas profesionais de Atención Primaria están delimitadas
no propio sistema, e por tanto estes deben axustarse ás súas propias
posibilidades. En Atención Primaria, as posibilidades diagnósticas dos
médicos e das médicas están limitadas polas probas que poden aplicar aos
doentes e as doentes. En outubro de 2016, habilitouse a posibilidade de
solicitar probas de densitometría e outras para a diagnose da osteoporose.
Aínda que cuestións como esta supoñen algún avance, seguen a ser
mínimos e excepcionais.
O nivel da formación dos profesionais do Sergas, así como o
funcionamento habitual do sistema, permite abrir a posibilidade de
incrementar as opcións dispoñibles para ser solicitadas e avaliadas algunhas
probas de carácter diagnóstico que contribuirían a mellorar a calidade da
decisión do médico e do conxunto do proceso asistencial. Esta
modificación produciría un avance tanto para as persoas usuarias como
para o propio sistema. Os e as usuarias evitarían desprazamento a centros
hospitalarios, que en moitas ocasións supón unha dificultade no
desprazamento en si; por outra banda, evitaríanse citas médicas con
especialistas que, en primeira instancia, redúcense á solicitude de probas
diagnósticas que poderían ser solicitadas dende Atención Primaria. Esta
redución de citas redunda na redución de listas de espera, e suprime a fase
intermedia de espera entre primaria e especialista.
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Asumindo que a aplicación e interpretación de resultados en probas
complexas e especializadas debe corresponder aos e ás especialistas de
cada área, o avance na simplificación de procedementos e a formación dos
médicos e médicas de Atención Primaria permite formular a necesidade de
ampliar as posibilidades que o propio sistema lles abre. Neste sentido, é
preciso posuír un catálogo de probas diagnósticas que regule as
posibilidades dos médicos e médicas en primaria. A revisión do Plan de
prioridades sanitarias 2014-2016 indicaba xa, no capítulo denominado
Accións de mellora sobre a área relacionada cos dereitos sanitarios dos
usuarios e coa calidade de procesos asistenciais, indícase como
“oportunidade de mellora a elaboración dun catálogo de probas e criterios
de definición dende atención primaria”.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Ten previsto a Xunta de Galicia revisar as posibilidades de solicitude
de probas diagnósticas por parte dos e das profesionais de Atención
Primaria?
2. Que valoración fai a Xunta de Galicia da normativa en vigor sobre
probas diagnósticas en Galicia hoxe en día?
3. Considera a Xunta de Galicia que as posibilidades ao alcance dos
médicos de Atención Primaria para a solicitude de probas
diagnósticas son axeitadas á súa formación? Son eficientes para o
sistema?
4. Cal é a situación do catálogo de probas diagnósticas do Sergas que o
Plan de prioridades sanitarias recomendaba?

Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 29/11/2016 17:29:43
Noela Blanco Rodríguez na data 29/11/2016 17:29:53
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte interpelación.
Os cambios actuais nos novos perfís dos nenos e nenas do sistema de
protección fan necesario seguir avanzando na consolidación das medidas de
alternativa familiar para os menores do sistema de protección, así como no
apoio ás familias como recurso activo do sistema de protección. Para iso é
necesaria a atención integral das necesidades físicas, afectivas e emocionais
dos nenos e nenas do sistema de protección galego, e poñer á súa
disposición todos os recursos públicos que favorezan o seu
desenvolvemento e autonomía, así como apoiar a todas aquelas familias
galegas que, grazas á súa sensibilidade coa infancia, se responsabilizan do
coidado destes nenos e nenas e lles ofrecen o seu fogar.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a
primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas
menores que se atopan en situación de desprotección. A nivel estatal, a
actual Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de
protección á infancia e á adolescencia, establece que nas actuacións de
protección dos e das menores deben primar as medidas familiares fronte ás
residenciais, as estables fronte ás temporais, e as consensuadas fronte ás
impostas. Igualmente establece no artigo 21.3 que “co fin de favorecer que
a vida do menor se desenvolva nunha contorna familiar, prevalecerá a
medida de acollemento familiar sobre a de acollemento residencial para
calquera menor, especialmente para menores de seis anos. Non se acordará
o acollemento residencial para menores de tres anos salvo en supostos de
imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese momento a
medida de acollemento familiar ou cando esta medida non conveña ao
interese superior do menor. Esta limitación para acordar o acollemento
residencial aplicarase tamén aos menores de seis anos no prazo máis breve
posible. En todo caso, e con carácter xeral, o acollemento residencial destes
menores non terá unha duración superior a tres meses”. Así mesmo, o
Código Civil, no artigo 173 bis, tras a modificación realizada pola

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

5289

Grupo Parlamentario

mencionada lei, redefine as modalidades de acollemento familiar en
función da súa duración e obxectivos.
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Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos
principios reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das
funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, para a
adopción da medida de acollemento especifícase que se dará prioridade á
utilización do acollemento familiar sobre o residencial.
O acollemento a menores en Galicia por familias que non gardan relación
co menor é actualmente o 45 % do total dos diferentes tipos de
acollemento.
Un ou unha menor nun residencial custa á administración 1300 € a 1800 €
ao mes use ou non o servizo. Hai menores de 0-6 anos nestes residenciais,
habendo lista de espera de familias acolledoras.
A política social da Xunta de Galicia non é favorecer o acollemento
familiar senón dotar de máis centros residenciais, a pesares de que o custo
sexa 8 veces superior ao dunha familia e as consecuencias para o neno e a
nena desastrosas.
Algunhas familias ademais están tendo problemas en relación ao dereito de
maternidade, paternidade e lactancia cando se teñen que facer cargo de
acollementos de urxencia, pois atópanse coa imposibilidade de ter acceso á
concesión de ditos permisos, causando graves prexuízos tanto para as
familias acolledoras como para os propios menores.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Ten previsto a Xunta de Galicia poñer en marcha durante a X
Lexislatura estratexias de difusión para a captación de novas familias
acolledoras e adoptivas?
2. Cales son as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para
reforzar a integración familiar para os e as menores que se atopan no
sistema de protección en acollemento residencial?
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3. A que axudas teñen dereito as e os menores acollidos?
4. Ten pensado o Goberno galego incrementar a remuneración ás
familias de acollida?
5. De que programas e recursos dispón o Goberno destinados ao apoio e
orientación de quen, estando en acollemento, alcance a maioría de
idade e quede fóra do sistema de protección, con especial atención
aos e ás que presentan discapacidade?
6. Ten previsto a Xunta de Galicia equiparar os permisos de
maternidade, paternidade e lactancia, para as familias de acollemento
segundo as circunstancias que a situación das mesmas o requira?
Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 29/11/2016 17:36:27
Julio Torrado Quintela na data 29/11/2016 17:36:38
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Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz
Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Vilán Lorenzo,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
Os emigrantes retornados son un colectivo que vén presentando moitas
reivindicacións nos últimos anos relacionadas, principalmente, co tratamento
recibido por parte do Ministerio de Facenda do Goberno de España e a
reclamación desproporcionada de tributación. Ademais de estas
problemáticas, este colectivo vese afectado tamén polo tratamento recibido en
outros eidos dos servizos públicos, como pode ser o acceso a residencias no
caso das persoas de maior idade necesitadas, ou a tramitación de axudas
vinculadas á Lei de dependencia.
Un problema engadido para este colectivo supón o acceso ao sistema de saúde
público. A Lei 14/1986, General de Sanidad consagrou un sistema de saúde
público e universal. A modificación do Real decreto 16/2012 promovido de
urxencia evitando o debate parlamentario baixo a argumentación da situación
de crise económica, modificou de maneira profunda esa concepción
apoiándose nas ideas de “asegurado” e “beneficiario” do sistema de saúde. A
figura de “asegurado”, consagrada no devandito decreto, confronta coa idea de
sanidade universal e, neste caso, ten como prexudicados aos emigrantes
retornados (entre outros colectivos como os inmigrantes, que son máis
duramente castigados polo decreto polo feito de selo).
A Xunta de Galicia desenvolveu, ante a situación de presión social, un
Programa galego de protección social da saúde pública, pretendendo amosar a
imaxe de tentar solapar as carencias provocadas no sistema. En primeiro
lugar, a elaboración deste programa amosa o recoñecemento implícito dun
problema de desasistencia provocado polo Real decreto 16/2012. Ademais
este programa, lonxe de cubrir os problemas que o decreto xerou, presenta
problemas na súa formulación. A formulación do programa se orienta a
situacións moi específicas, de condicións difíciles a nivel socioeconómico e
con requisitos de acceso que implican o empadroamento previo durante 6
meses, non sendo un programa que dea saída aos problemas relacionados cos
emigrantes retornados.
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A pesares de todo isto, seguen a existir problemas de acceso á sanidade por
parte de emigrantes retornados, que continúan a destapar problemas
asistenciais e as reclamacións de cobro que o Sergas está a facer para garantir
o seu dereito asistencial, fundamentalmente baseados no feito de non ter un
traballo polo que estar cotizando á Seguridade Social. Este colectivo atópase,
por tanto, nunha situación de indefensión a efectos de atención sanitaria, pois
moitos deles non están sendo atendidos por non poder cubrir o criterio de ser
“asegurados”.
Este escenario constitúe unha situación de indefensión ante sanidade pública,
e un incumprimento do principio de universalidade do sistema.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1.Ten a Consellería de Sanidade constancia da existencia destas
dificultades de acceso ao Sergas por parte do colectivo de emigrantes
retornados?
2.Cal é o motivo polo que a Consellería de Sanidade dificulta a atención
sanitaria ao colectivo de emigrantes retornados?
3.Ten o Goberno de Galicia un cálculo do número de emigrantes
retornados afectados polo Real decreto 16/2012 e que se atopen fóra da
cobertura universal do sistema de saúde público?
4.Considera a Xunta de Galicia que esta é unha medida que constitúe un
aforro? Ten a Xunta de Galicia un cálculo estimativo da cantidade
aforrada no último exercicio económico pechado?
5.Ten previsto a Xunta de Galicia realizar algún tipo de acción para
reverter o efecto do Real decreto 16/2012, do 20 de abril, sobre a
poboación galega de emigrantes retornados?
Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Vilán Lorenzo
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 30/11/2016 11:31:19
Noela Blanco Rodríguez na data 30/11/2016 11:31:26
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/11/2016 11:31:32
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/11/2016 11:31:37
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/11/2016 11:31:40
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Interpelación, relativa á necesidade de explicación e valoración por parte do Goberno
galego dos incumprimentos dos anuncios de construción naval por parte da petroleira
mexicana Pemex en Barreras así como as medidas para o futuro do sector.

Novamente, a suposta recuperación do sector naval que tiña anunciado o
goberno da Xunta vinculada a Pemex volve estar no punto de mira ao evidenciarse o
resultado das promesas incumpridas do Goberno galego e as dúbidas canto a futuras
cargas de traballo. Cómpre lembrar que a relación do naval galego coa mexicana Pemex
remóntase inicialmente a un anuncio pouco antes das eleccións galegas de 2012 e que
acabou por confirmarse só varios meses despois de que a propia Pemex negara que o
acordo coa Xunta fose definitivo e seguro. Tamén en 2012 a Xunta tiña anunciado a
instalación dunha terminal loxística no porto exterior da Coruña que non chegou nunca
e máis recentemente o director Xeral de Pemex, José Antonio González Anaya, durante
unha visita a Barreras descartou publicamente a construción, polo de agora, dun
segundo flotel a diferenza do que xa tiña prometido a empresa, sumándose ao
aprazamento da tamén prometida dársena de Punta Langosteira. Nada se sabe,
tampouco, doutras promesas ao aire como a construción dun atuneiro ou a de buques
para pozos petrolíferos ou a da renovación de parte da frota petroleira da empresa
mexicana por parte dos estaleiros galegos.
Así mesmo, é tamén salientábel a diferenza entre os postos de traballo
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prometidos, chegando a asegurar 3000 postos de traballo para 30 meses entre Navantia e
Barreras que finalmente ficaron en arredor de 600 empregos en Vigo que se suman a
unhas 500 persoas empregadas no caso de Ferrol. En suma, isto tradúcese nun desfase
de arredor de 2.000 empregos menos dos reiteradamente anunciados por Feijóo.
Doutra banda, para alén das promesas sen cumprir, a empresa PEMEX recoñecía
publicamente en maio de 2013 nos medios de comunicación que o seu obxectivo era
transferir o coñecemento tecnolóxico de Barreras a México. Isto, xunto coa posibilidade
de traspaso do sector a mans chinas, da que xa ten habido propostas, auguran un futuro
máis ben incerto para un sector industrial que, a xuízo das e dos nacionalistas, podería e
debería ser estratéxico para o país.

Por todo isto formulamos a seguinte Interpelación:
- Ten valorado o Goberno galego as consecuencias que poden ter para os
estaleiros galegos a crise económica da empresa Pemex así como as promesas
incumpridas canto a carga de traballo e creación de postos de traballo?
- Como valora o Goberno galego o desaxuste entre os anuncios públicos dos
seus cargos institucionais e a realidade constatábel tres anos despois da venda de
Barreras a Pemex?
- En vista dos preocupantes indicadores canto a carga de traballo e
desenvolvemento estratéxico, que plan ou estratexia ten o Goberno galego para o sector
naval de Galiza?
- Cantos postos de traballo garante Pemex para Galiza?
- Que medidas ten previstas o Goberno galego para garantir o cumprimento por
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parte de Pemex das cargas de traballo anteriormente anunciadas?
- Ten pensando a Xunta levar a cabo medidas conducentes a manter os postos de
traballo dos estaleiros así como das empresas auxiliares asociadas?

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2016

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/11/2016 12:47:28

Olalla Rodil Fernández na data 30/11/2016 12:47:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/11/2016 12:47:40

María Montserrat Prado Cores na data 30/11/2016 12:47:44
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Xosé Luis Bará Torres na data 30/11/2016 12:47:46

Ana Pontón Mondelo na data 30/11/2016 12:47:50
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, 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 Pleno.
Dende 2009 este grupo parlamentario vén denunciando a inacción da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no
mantemento e rehabilitación da muralla de Lugo, unha das grandes
xoias do patrimonio cultural de Galicia.
Ata para conseguir que realizaran un mantemento mínimo de limpeza
do monumento tivemos que levar múltiples iniciativas tanto á Comisión
de Cultura como ao Pleno do Parlamento de Galicia. As nosas protestas
sumáronse as do Concello de Lugo e as dos veciños e veciñas.
Esta falta de acción da Consellería de Cultura está a pasar factura á
muralla. Así son visibles, a simple vista, grandes gretas en varios
cubos da muralla e tamén é evidente o seu claro estado de deterioro, o
que presenta un perigo evidente para a súa conservación. Hai expertos
que non descartan que se podan producir derrubas dos cubos como ten
sucedido no pasado. Todo froito dunha falta de atención da Xunta de
Galicia que ten as competencias sobre este patrimonio da Humanidade.
Parece evidente que a Xunta de Galicia non ten un estudo integral do
estado e das necesidades da muralla. Limítase, no mellor dos casos, a
poñer parches e atender as urxencias máis graves pero traballando desta
maneira o deterioro da muralla continuará.
É necesario poñer en marcha un programa de conservación integral que
teña moi claro as necesidades do monumento, o cronograma de
actuacións e os orzamentos adecuados.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
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de Galicia

Como valora o Sr. conselleiro de Cultura o estado xeral da muralla de
Lugo?

Pazo do Parlamento, 24 de novembro de 2016
Asdo.:

Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 25/11/2016 10:39:54
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 25/11/2016 10:40:01
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar do En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

A última estatística salarial coñecida, o mercado de traballo nas fontes
tributarias, que realiza e publica a Axencia Tributaria, volve a confirmar o que
todas as estatísticas poñen en evidencia: a existencia dunha enorme e
inaguantable fenda salarial entre homes e mulleres. En concreto, no ano 2015, os
ingresos de rendas salariais en Galicia foron de 19.899 € para os homes e de tan
só 15.501 para as mulleres.
A diferenza entre ambas cifras cuantifica a fenda salarial en Galicia: as mulleres
cobran 4.398 € menos ao ano que os homes, o que equivale a un 22% do ingreso
salarial.
Nesta fenda salarial maniféstase todas as discriminacións laborais que padecen as
mulleres, dende a maior temporalidade e a feminización do traballo a tempo
parcial ata os teitos de cristal que restrinxen a súa carreira profesional pasando
pola minusvalorización das actividades produtivas ocupadas maiormente por
mulleres.
Rematar coa discriminación salarial esixe actuar contra todas estas causas
estruturais de discriminación contra as mulleres, unha tarefa sen dúbida
complexa polo desafío que supón, pero que, por iso mesmo, ten que empezar xa.
Por todo elo, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta seguintes pregunta:

5301

É consciente o Goberno galego desta situación de marxinación que sofren as
mulleres, isto é, a metade da poboación asalariada de Galicia?
Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2016.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do GP de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 25/11/2016 13:49:44
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar do En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

A última estatística salarial coñecida, o mercado de traballo nas fontes
tributarias, que realiza e publica a Axencia Tributaria, volve a confirmar o que
todas as estatísticas poñen en evidencia: a existencia dunha enorme e
inaguantable fenda salarial entre homes e mulleres. En concreto, no ano 2015, os
ingresos de rendas salariais en Galicia foron de 19.899 € para os homes e de tan
só 15.501 para as mulleres.
A diferenza entre ambas cifras cuantifica a fenda salarial en Galicia: as mulleres
cobran 4.398 € menos ao ano que os homes, o que equivale a un 22% do ingreso
salarial.
Nesta fenda salarial maniféstase todas as discriminacións laborais que padecen as
mulleres, dende a maior temporalidade e a feminización do traballo a tempo
parcial ata os teitos de cristal que restrinxen a súa carreira profesional pasando
pola minusvalorización das actividades produtivas ocupadas maiormente por
mulleres.
Rematar coa discriminación salarial esixe actuar contra todas estas causas
estruturais de discriminación contra as mulleres, unha tarefa sen dúbida
complexa polo desafío que supón, pero que, por iso mesmo, ten que empezar xa.
Por todo elo, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte pregunta:
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Ten estudado o Goberno cal é a orixe desta discriminación inaguantable?

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2016.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do GP de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 25/11/2016 13:50:27
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar do En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

A última estatística salarial coñecida, o mercado de traballo nas fontes
tributarias, que realiza e publica a Axencia Tributaria, volve a confirmar o que
todas as estatísticas poñen en evidencia: a existencia dunha enorme e
inaguantable fenda salarial entre homes e mulleres. En concreto, no ano 2015, os
ingresos de rendas salariais en Galicia foron de 19.899 € para os homes e de tan
só 15.501 para as mulleres.
A diferenza entre ambas cifras cuantifica a fenda salarial en Galicia: as mulleres
cobran 4.398 € menos ao ano que os homes, o que equivale a un 22% do ingreso
salarial.
Nesta fenda salarial maniféstase todas as discriminacións laborais que padecen as
mulleres, dende a maior temporalidade e a feminización do traballo a tempo
parcial ata os teitos de cristal que restrinxen a súa carreira profesional pasando
pola minusvalorización das actividades produtivas ocupadas maiormente por
mulleres.
Rematar coa discriminación salarial esixe actuar contra todas estas causas
estruturais de discriminación contra as mulleres, unha tarefa sen dúbida
complexa polo desafío que supón, pero que, por iso mesmo, ten que empezar xa.
Por todo elo, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte pregunta:
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Que medidas de curto, medio e largo prazo pensa adoptar para corrixila o máis
axiña posible?
Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2016.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do GP de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 25/11/2016 13:48:52

5306

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 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 en Pleno.
O servizo público da Xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e
Democrático de Dereito. Necesitamos unha Administración de Xustiza
moderna, esencial para consolidar o Estado de Dereito e mellorar a calidade
da nosa democracia.

E neste senso, a Xustiza ten moito que dicir na loita contra a violencia
machista, unha das peores lacras da nosa sociedade e que, lonxe de se
reducir, repunta. A loita contra a violencia machista precisa de actuacións
integrais e transversais recollidas na Lei orgánica de 2004, que o Goberno
da Xunta de Galicia ten discriminado orzamentariamente ano tras ano.

Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas
dependencias xudiciais ha de ser cuestión prioritaria, tal e como recolle
especificamente a lei de 2004. Non obstante, e pese ao incremento dun 5,9
% de denuncias no primeiro semestre de 2016, en Galicia só hai 2 xulgados
específicos de Violencia contra a Muller, en Vigo e en A Coruña. Nestes
días soubemos que, segundo anuncio conxunto do vicepresidente da Xunta
de Galicia, o Sr. Rueda e do presidente do Tribunal Superior de Xustiza
Galicia, teremos cinco novas prazas xudiciais no primeiro trimestre de
2017; ningunha para a loita contra a violencia de xénero.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Entende o Goberno galego que é suficiente o número de xulgados
especializados en Violencia de Xénero en Galicia?
Pazo do Parlamento, 25 de novembro de 2016
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/11/2016 14:23:52
María Luisa Pierres López na data 25/11/2016 14:23:59
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 25/11/2016 14:24:05
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 25/11/2016 14:24:12
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Antón Sánchez García, 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 en Pleno.
O rego Callou que discorre por Bergondo ten sufrido constantemente nos últimos
anos verquidos de diferentes tipos. Dende materiais orgánicos, procedentes dun
matadoiro, hidrocarburos ou restos de materiais de escombros.
A mediados de novembro vivíronse consecutivamente dous sucesos consecutivos
de verquidos.
O Callou desemboca na ría de Betanzos a un ámbito que é Lugar de Interese
Comunitario e a unha ría con produción marisqueira e pesqueira cun ecosistema
moi fráxil ante a contaminación.
Por todo isto, o Grupo de En Marea presenta a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Tendo en conta que non foron feitos illados e que vertidos destas características
levan ocorrendo constantemente durante anos, que medidas está a tomar a Xunta
de Galicia para rematar con este grave problema ambiental?

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016.
Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 28/11/2016 11:24:08
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Á Mesa do Parlamento
Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz,
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé 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 en Pleno, relativa á variante de Alba (Pontevedra).

1. No ano 2005 a Mesa polas infraestruturas M4 da que formaban parte o
concello de Pontevedra, a Xunta de Galiza, o Ministerio de Fomento e a Deputación
Provincial de Pontevedra incluíron a variante de Alba entre as necesidades de
mobilidade do concello de Pontevedra. Posteriormente, no ano 2009, a Xunta de Galiza
incluíu esta infraestrutura na Plan Move (Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria
Estratéxica), con un orzamento estimado de 575.000 euros.
2. No mes de xuño do 2012, a Axencia Galega de Infraestruturas adxudicou á
consultora Enxeñería do Noroeste a redacción do proxecto de trazado e de impacto
ambiental por 58.650 euros e un prazo de execución de seis meses. A finais dese ano
transcendeu publicamente que a Xunta dispoñía de todas as alternativas de trazado
posíbeis e que traballaba na elaboración dun estudo de tráfico para elixir a solución
definitiva.
Así mesmo, nunha nota informativa da Consellaría de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, datada en xuño de 2012, asegurábase que o proxecto estaría
rematado antes do final do ano 2012.
3. No mes de maio de 2013 a administración autonómica comezou o
procedemento de consultas ambientais, e no ano 2014 fíxose público o orzamento, que
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ascendía a 6.930.000 euros. O vial, denominado oficialmente "conexión norte de
Pontevedra: PO-531-N-550" tería 850 m de lonxitude, dous carrís en cada sentido e
unha mediana central de 1 m. Cabe sinalar a este respecto, que a Xunta non informou en
ningún momento ao concello de Pontevedra sobre o trazado e características do vial, e
que o concello de Pontevedra defende unha alternativa de vial de dous carris -ampliábel
no futuro-, que sería considerabelmente máis barata e tería un menor impacto na
contorna.
4. Desde o ano 2014 até a actualidade non se coñece ningún trámite
administrativo nin ningunha decisión política para aprobar e executar un proxecto que
quedou gardado no caixón das promesas repetidas e incumpridas dos gobernos do sr.
Feijoo.
5. A execución deste vial é unha obra de vital importancia para a mellora da
mobilidade na zona norte do concello de Pontevedra, xa que:
- Permitiría contar con unha conexión directa e coas condicións técnicas acaídas
para conectar as estradas de Vilagarcía e Santiago.
- Posibilitaría o desvío ao norte da cidade de unha grande cantidade de vehículos
pesados que actualmente atravesan a cidade polas rúas Domingo Fontán, Xoán Manuel
Pintos e Avenida de Compostela
- Evitaría os accidentes que se producen na ponte do ferrocarril da estrada PO
225 debido ao seu gálibo.
- Permitiría darlle outro uso á estrada P0 225 e resolver os problemas de
mobilidade accesibilidade e seguranza peonil e ciclista en todo o seu trazado, e
especialmente nun treito á altura de San Caetano polo que discorre o camiño Portugués
e que é extremadamente perigoso.
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Polo anteriormente exposto, formulamos a seguinte pregunta para resposta oral
en Pleno:
-En que estado está a tramitación do proxecto da chamada "conexión norte de
Pontevedra: PO-531-N-550"?

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016

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

Asinado dixitalmente por:
Xosé Luis Bará Torres na data 28/11/2016 11:30:00
Ana Pontón Mondelo na data 28/11/2016 11:30:08
Olalla Rodil Fernández na data 28/11/2016 11:30:17
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/11/2016 11:30:21
María Montserrat Prado Cores na data 28/11/2016 11:30:26
Noa Presas Bergantiños na data 28/11/2016 11:30:29
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luis Manuel Álvarez Martínez, Concepción Burgo López, Juan
Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
O módulo teórico establecido polo Consello Xeral do Poder Xudicial
para a Xurisdición do Social é de 850 asuntos ingresados por xulgado e
ano.
Na provincia de Lugo, que conta con tres Xulgados do Social, o
módulo de entrada foi de 940 asuntos como media no ano 2015. Esta
cifra é superior aos equivalentes de Ferrol (880), Ourense (839,25) e
Pontevedra (713,50) no mesmo período e inferior aos de Santiago de
Compostela (999,67), A Coruña (1231, 40) e Vigo (1026,20), se ben
estes tres partidos xudiciais contaron no ano 2015 cun programas de
reforzo.
Os datos dispoñibles do primeiro semestre do ano 2016 evidencian
idéntica tendencia que os do ano 2015.
A situación de crise económica que vimos atravesando supuxo, entre
outras moitas realidades, un elevadísimo incremento dos asuntos que
tratan este tipo de xulgados, sendo especialmente grave o retraso que
supón a resolución de casos nos que se ven comprometidos os dereitos
dos traballadores e traballadoras, máxime cando existe unha notable
desproporción de poderes entre as partes.
A dedicación dos profesionais que traballan nos tres xulgados
existentes na provincia de Lugo, que está fóra de toda cuestión, non é
suficiente para evitar que con data 27 de xuño de 2016 as datas do
último día de sinalamento fosen, segundo a información da que dispón
este grupo parlamentario, as seguintes:
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Xulgado do Social nº 1: 11 de xuño de 2018
Xulgado do Social nº 2: 11 de xaneiro de 2018
Xulgado do Social nº 3: 5 de marzo de 2018
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Resulta evidente a competencia da Xunta de Galicia neste asunto,
máxime cando participa na Comisión Mixta xunto co Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia que, entre outros asuntos, determina a
distribución na Comunidade Autónoma das ampliacións concedidas
polo Ministerio de Xustiza. En palabras do Sr. conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Galicia “déuselle a
oportunidade” (sic) de crear tres novos xulgados e dúas prazas de
maxistrado.
Sen cuestionar a necesidade e conveniencia de concretar esa
oportunidade nos lugares acordados no órgano competente, cal é a
Comisión Mixta á que se fixo referencia, parece oportuno demandar a
creación dun novo Xulgado do Social en Lugo e esta demanda será
doadamente entendida polo Goberno da Xunta de Galicia dada a
intensa frecuencia coa que o Sr. presidente repite que Galicia non pide
privilexios dentro do Estado pero tampouco vai a permitir un trato
inferior.
Pois ben, mutatis mutandis, pedimos para Lugo o mesmo criterio e por
ende o mesmo trato que para o resto da Comunidade Autónoma,
resultando relevante poñer de manifesto que provincias moi similares
como son Lugo e Ourense, teñen unha manifesta asimetría na dotación
da que estamos a falar.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
pregunta:
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Ten intención o Goberno da Xunta de Galicia de demandar, ante o
Ministerio de Xustiza, a creación dun novo Xulgado do Social en
Lugo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 28 de novembro de 2016
Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Concepción Burgo López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Patricia Vilán Lorenzo
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 28/11/2016 13:01:58
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/11/2016 13:02:07
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/11/2016 13:02:12
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/11/2016 13:02:21
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Antón Sánchez García, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao Plan de Ordenación
Municipal de Abegondo.

No ano 2000 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tombou as normas
subsidiarias do PXOM de Abegondo. Agora, vén de anular todo o Plan Xeral de
Ordenación Municipal aprobado en setembro de 2012. A sentenza dá a razón á
plataforma de afectados polo plan xeral ao estimar case que todos os argumentos
esgrimidos polo colectivo. Ademais do concello, tamén figura como demandada
a Xunta de Galicia por ter aprobado o plan.
Aínda que entrou no fondo de todos os argumentos da plataforma, para o
Tribunal xa habería motivos suficientes para anular o plan só con estimar as
alegacións da plataforma contra o exceso na previsión de vivendas e o plan
económico. O Tribunal considera desproporcionada a previsión de 2.622
vivendas para un municipio que non chega aos 6.000 habitantes e que en
conxunto perde poboación desde hai anos. O perito xudicial destacou que a
previsión de Abegondo suporía triplicar a poboación no horizonte de 16 anos.
A importancia desta sentenza radica en que é a primeira en Galicia que anula un
plan urbano por un inxustificado incremento das vivendas.
O Tribunal di que se se acepta que é excesiva a previsión de vivendas, xa non se
sostén o estudo económico financeiro de todo o plan porque están intimamente
relacionados. O propio interventor municipal, nun informe de 2010, revelaba que
gran parte da sustentabilidade económica do PXOM se apoiaba na tradución
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económica das actuacións urbanísticas previstas en relación con dito incremento
de vivendas. É dicir, que o Concello baseaba nos ingresos que prevía pola
construción, a forma de costear os proxectos e infraestruturas que prevía o plan.

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar de En Marea, presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Vai a aplicar e tomar en consideración os fundamentos xurídicos de dita sentenza,
en especial no referido á sostenibilidade e coherencia, territorial, demográfica e
económica, das previsións de crecemento, e en relación cos informes a emitir
pola Xunta de Galicia ou para a resolución de aprobación dos instrumentos de
planeamento?

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016.

Asdo.: Antón Sánchez García
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 28/11/2016 13:39:38
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Julio Torrado
Quintela, 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 en Pleno.
Segundo reflicten os datos oficiais do Ministerio de Emprego, en 2015 un
total de 58 persoas faleceron en Galicia por accidente laboral.
En 2016, entre xaneiro e setembro producíronse na nosa comunidade 52
mortes en accidente de traballo. Se en 2015 houbo case cinco falecementos
cada mes, ata setembro deste 2016 a media achégase aos seis. En total, nos
nove primeiros meses producíronse en Galicia 20.607 accidentes laborais
con baixa, 404 deles considerados graves.
Galicia soporta un índice de mortalidade no traballo moi superior ao do
conxunto do Estado. Esta realidade contrasta co feito de que na nosa
comunidade se producen menos accidentes laborais que no resto do Estado.
En 2015 foron un total de 24.411, ao redor do 5 % dos rexistrados no
conxunto de España (449.223). Pola contra, as mortes superaron
amplamente o 10 % do total (57 de 500). Por sectores, o problema afecta,
sobre todo, ao da pesca -con 20 falecidos en 2014-, seguido da industria
(10) e a construción (9). O sector servizos, que ocupa a seis de cada dez
traballadores e traballadoras, sumou 16 mortes. Iso si, mentres que na
industria e na construción o número de mortes se reduciu á metade na
última década, isto non sucede no sector pesqueiro e marisqueiro, que
mantén as súas cifras.Por sectores, o problema afecta, sobre todo, ao da
pesca -con 20 falecidos en 2014-, seguido da industria (10) e a construción
(9).
A saúde é un dereito fundamental tamén no traballo. Para elo é preciso
promover a implantación de políticas preventivas que melloren a saúde e a
seguridade das traballadoras e traballadores.O Grupo Socialista e as
centrais sindicais vimos denunciando reiteradamente ante o Goberno de
España e a Xunta de Galicia que a negativa evolución da sinistralidade
laboral vén marcada polo deterioro constante das condicións de traballo, así
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como pola redución dos recursos dedicados á prevención de riscos nas
empresas que inevitablemente están a supoñer un quebranto na saúde e na
seguridade dos traballadores e traballadoras.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Fronte a isto, dende a Xunta de Galicia vén producindo o longo destes
derradeiros anos, unha redución constante dos orzamentos dedicados á
prevención de riscos laborais, concretamente os destinados ás actividades
desenvolvidas polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA), a favor da seguridade e saúde no traballo, que pasaron dos
7.383.000 € no ano 2011, aos 5.638.000 € previstos para o 2016, o que
supón unha redución de practicamente o 24 %.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución da siniestralidade
laboral en Galicia?

Pazo do Parlamento, 28 de novembro de 2016
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 28/11/2016 16:17:55
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/11/2016 16:18:03
Julio Torrado Quintela na data 28/11/2016 16:18:09
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Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda, Eva Solla Fernández e
Davide Rodríguez Estévez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta en
Pleno, relacionada coa necesidade de que Ourense conte cun centro
público de atención especializada a persoas con diversidade funcional.

As persoas con diversidade funcional maiores de 21 anos da provincia de
Ourense non dispoñen, a diferenza do resto das provincias galegas, dun centro
público de atención especializada a persoas con diversidade funcional. Deste
xeito, as persoas afectadas ou fican na casa familiar ou teñen que recorrer a
prazas en residencias xeriátricas ou nos CAPD das outras provincias, o que
supón discriminación na atención especializada e/ou problemas económicos.

A Plataforma ProCAPD Ourense, formada por pais e nais de persoas con
diversidade funcional da provincia de Ourense e por diversas organizacións
políticas e sociais, levan tempo reivindicando que en Ourense exista un centro
de atención a persoas con diversidade funcional, terapéutico e residencial, con
prazas de centro de día e de respiro familiar, para a atención integral ás
persoas con diversidade funcional, 100% de xestión pública, comprometéndose
por escrito (o 19 de setembro de 2016), antes das eleccións galegas, os
partidos maioritarios a levalo a cabo de gobernar a Xunta.

A Xunta de Galicia adxudicou, mediante o procedemento negociado sen
publicidade, a redacción do proxecto de CAPD para Mariñamansa, coa

5322

seguinte denominación: “centro ocupacional con servizo de atención diúrna e
residencial”.

Tras consultar este proxecto, a Plataforma Pro-CAPD non está satisfeita co
mesmo, pois, tal como está concibido, non reuniría as condicións solicitadas,
pois un centro ocupacional non cubriría as necesidades da maioría de rapaces
e rapazas con discapacidade física, parálise cerebral ou dano cerebral.
Ademais, no proxecto presentado non se contempla cociña nin lavandería, polo
cal se deduce que a xestión destes servizos será indirecta. Por outra parte, o
cálculo de prazas residenciais do futuro centro de Ourense non chega ao
dispoñíbel noutras provincias, xa que nesta primeira fase se contemplarían 18
prazas residenciais e 30 de centro de día, e na segunda fase 28 residenciais.

En atención ao referido, as deputadas e o deputado que subscriben, presentan
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

- Vai modificar o actual proxecto do CAPD de Ourense para que, tal e como o
PP se comprometeu na campaña electoral, garanta a atención a todas as
persoas con diversidade funcional da provincia garantindo todos os servizos
sociais e sanitarios que as mesmas necesitan?
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 28/11/2016 17:26:17
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 28/11/2016 17:26:25

Eva Solla Fernández na data 28/11/2016 17:26:28

David Rodríguez Estévez na data 28/11/2016 17:26:36
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Carmen Santos Queiruga e Luis Villares Naveira, deputada e deputado do
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para o seu debate en
Pleno.

A igualdade de xénero non debe reducirse á loita contra a violencia machista,
non obstante, as violencias machistas constitúen a expresión máis extrema das
desigualdades entre mulleres e homes.

Dende o ano 2003 foron asasinadas no Estado español 822 mulleres a mans das
súas parellas ou exparellas; máis de cinco mulleres ao mes durante trece anos.
Dende 2013, ademais, cóntanse como vítimas os fillos e fillas de mulleres
maltratadas mortos a mans do maltratador: 13 criaturas en algo menos de tres
anos: 834 vítimas mortais en pouco máis dunha década. As cifras dan conta dun
feminicidio ante o cal o Estado e a sociedade en xeral permanecen case
indiferentes. Galicia, sen ir más lonxe, con sete mulleres asasinadas en 2015,
sitúase como a terceira Comunidade Autónoma con máis vítimas mortais nun
ano.

Os datos oficiais da Xunta, sobre as cuestións de violencia machista, son os
publicados na web institucional da Secretaría Xeral da Igualdade, na cal se
manifesta, segundo o Programa Estatístico Anual de la Comunidade Autónoma
de Galicia para o 2016, aprobado por Decreto 185/2015, do 23 de decembro, que
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se establecerá, como unha das operacións estatísticas a realizar por la Secretaría
Xeral de Igualdade a estatística de violencia de xénero e na que se recollen os
datos correspondentes a os expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 30 de
xuño de 2016.

Partindo, de que este tipo de violencia sobre a muller non só se subscribe
unicamente ao ámbito privado ou familiar, se non que son múltiples os espazos
onde dita violencia se manifesta. E sendo coñecedores de que nas
Administracións Públicas existen múltiples casos de violencia machista, da cal
non temos datos claros ante a súa invisibilización, é polo que formulamos a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Que índice de denuncias e de casos se deron na Administración galega, dos cales
teña constancia o Goberno, no que levamos de ano 2016?

Santiago de Compostela, a 28 de novembro de 2016

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 28/11/2016 18:01:46

Luis Villares Naveira na data 28/11/2016 18:01:55
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Carmen Santos Queiruga, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno .

A corrupción sitúase nas enquisas como a do CIS, mes tras mes, como o segundo
gran problema para a cidadanía, xusto despois do paro e xunto ca sanidade. Esta
percepción da opinión pública non é de estrañar tendo en conta que son máis de
1.000 as causas abertas nos diferentes órganos xudiciais por todo o Estado.
Atopándonos que só unha vintena esta cumprindo condena nalgúns cárceres do
territorio do estado. O cómputo global do impacto da corrupción sobre o erario
público cífrase entre 10.000 e 40.000 millóns de euros anuais (entre o 1 e o 4%
do PIB). Só os casos máis aireados mediaticamente de malversación de fondos
públicos (Bárcenas, Granados, Bankia, Nóos/Urdangarín, EREs, Púnica...)
significaron en total unha diminución de máis de 5.000 millóns de euros para a
facenda pública.

Os casos Pokemon, Orquestra, Campeón, Baltar, Conde Roa, operación Patos, e
un interminable etc, amosa unha terrible lacra que sufrimos tamén en Galicia, e
que amosa un nivel de corrupción estrutural do sistema político galego sen
precedentes.

A denuncia frontal e contundente destas dinámicas perversas e arraigadas no
sistema político dos partidos do réxime, foi unha das nosas primeiras reclamas
ante a intolerable pasividade e permisividade das diferentes estruturas e
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gobernos.

Tomando como base esa lei estrela que aprobaron a anterior lexislatura, LEI
1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. na súa exposición de
motivos di:
“os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos
que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do
poder público e o uso indebido dos cartos e o patrimonio público. As
incompatibilidades das persoas que exerzan altos cargos, a publicidade das
actividades do Goberno e o exame do cidadán de toda esta información supoñen
mecanismos de control e de limitación do poder estatal ante as liberdades civís”.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno

Que actuacións está a levar, ou vai levar a cabo de xeito concreto, o Goberno
galego para estender e clarificar as incompatibilidades de cargos políticos, altos
cargos da Administración galega, e directivos das empresas públicas unha vez
finalizada a súa responsabilidade pública ou prestación de servizo?

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 28/11/2016 18:26:46
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Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao tratamento da
hepatite C.
A enfermidade hepática causada polo Virus de Hepatite C (VHC) constitúe un
grave problema de saúde pública. O Ministerio de Sanidade calcula que unhas
700.000 persoas son portadoras deste virus no conxunto do Estado.
Despois das múltiples denuncias (algunhas con procesos xudiciais aínda abertos)
tanto de afectados como profesionais solicitando un correcto tratamento da
enfermidade, actualmente os casos máis graves están a ser atendidos. Sen
embargo, o Plan Estratéxico Nacional para o tratamento da Hepatite C, que
contempla varias áreas de traballo, non está a ser totalmente desenrolado, o que
sen dúbida supón unha grave deficiencia na procura de solucións integrais da
enfermidade.
Unha das áreas de dito plan que non se está levando a cabo é a relativa a poñer en
marcha mecanismos de información e prevención tal e como marca o documento.
Nese sentido, existen queixas por parte de colectivos afectados, en relación a que
a Xunta non promove un plan de cribado con campañas informativas para que a
xente acuda á Atención Primaria, así como a formación especializada aos
profesionais de Atención Primaria sobre os itinerarios a seguir.
Tendo en conta que Galicia ten competencias plenas no ámbito sanitario, é
responsabilidade da Consellería de Sanidade levar a cabo o desenrolo de ditas
demandas..
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O presidente da Xunta, asegurou fai pouco que se levou a cabo un investimento
de 130 millóns de euros neste proceso.
Por todo o anterior, En Marea PREGUNTA:
- Por qué a Consellería de Sanidade non elabora campañas de prevención,
formación e información en cumprimento do Plan?
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 28/11/2016 19:37:31
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Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao tratamento da
hepatite C.

A enfermidade hepática causada polo Virus de Hepatite C (VHC) constitúe un
grave problema de saúde pública. O Ministerio de Sanidade calcula que unhas
700.000 persoas son portadoras deste virus no conxunto do Estado.
Despois das múltiples denuncias (algunhas con procesos xudiciais aínda abertos)
tanto de afectados como profesionais solicitando un correcto tratamento da
enfermidade, actualmente os casos máis graves están a ser atendidos. Sen
embargo, o Plan Estratéxico Nacional para o tratamento da Hepatite C, que
contempla varias áreas de traballo, non está a ser totalmente desenrolado, o que
sen dúbida supón unha grave deficiencia na procura de solucións integrais da
enfermidade.
Unha das áreas de dito plan que non se está levando a cabo é a relativa a poñer en
marcha mecanismos de información e prevención tal e como marca o documento.
Nese sentido, existen queixas por parte de colectivos afectados, en relación a que
a Xunta non promove un plan de cribado con campañas informativas para que a
xente acuda á Atención Primaria, así como a formación especializada aos
profesionais de Atención Primaria sobre os itinerarios a seguir.
Tendo en conta que Galicia ten competencias plenas no ámbito sanitario, é
responsabilidade da Consellería de Sanidade levar a cabo o desenrolo de ditas
demandas..
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O presidente da Xunta, asegurou fai pouco que se levou a cabo un investimento
de 130 millóns de euros neste proceso.
Por todo o anterior, En Marea PREGUNTA:
-

Poderían trasladar información desglosada sobre a cifra de investimento
de 130 millóns que declarou o presidente?

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de en Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 28/11/2016 19:40:02
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé 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 en Pleno, relativa á adopción de
medidas demandadas polo Pleno da Corporación Municipal de Moaña para
preservar o Castro de Montealegre (Domaio).

É unha realidade que a Cultura Castrexa, entendida como conxunto de
comportamentos técnicos, sociais, artísticos, económicos e relixiosos que
caracterizan unha sociedade humana concreta, supón a etapa da protohistoria do
que hoxe é Galiza. Son moitas as manifestacións desta cultura que podemos atopar
ao longo do noso territorio e mesmo en zonas do norte de Portugal e oeste de
Asturias. Polo que a súa conservación e estudio, debería ser un compromiso das
administración para poder avanzar no coñecemento do que hoxe somos.
A comarca do Morrazo conta con varios asentamentos desta cultura, sendo
un referente o Castro de Montealegre-Domaio, non só porque foi un dos primeiros
escavados e publicados cientificamente en Galiza, senón tamén pola súa tipoloxía,
pola súa situación xeográfica, polos seus petróglifos, polos achados e, moi
especialmente, pola conservación excepcional dalgún dos restos mobles atopados.
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As novas obras que se están a executar pola Axencia Galega de
Infraestruturas no desdobramento do Corredor do Morrazo, en concreto no
subtreito-1, e que afectan de cheo ao Castro, de Montealegre están a xerar un gran
descontento entre a veciñanza de Moaña. Unha situación moi similar a das obras
de construción do Corredor onde a Administración rexeitou a proposta da
corporación local e de diversos colectivos socias para que o trazados desprazara
cara o norte para que non discurrira por debaixo do Castro. Agora, reiteradamente
veñen de ser requiridas as correspondentes aclaracións a Axencia Galega de
Infraestruturas por parte do goberno municipal de Moaña. E a AXI informa que
todas e cada unha das accións que se están a levar a cabo contan co beneplácito e
control por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Algo, cando menos
sorprendente, xa que as actuacións previstas nese punto implican a construción
dun segundo falso-túnel e a desaparición da parte do Castro que supón o acceso ao
mesmo pola zona sur.
Para os veciños e veciñas de Moaña resulta intolerable que os criterios do
trazado troncen un poboado destas características e con toda a legalidade se poida
desbaratar un dos bens de máis valor do noso patrimonio cultural. Dando
constancia da súa importancia os numerosos obxectos que se atoparon durante as
diferentes escavacións realizadas. Como pobo implicado na protección do noso
patrimonio cultural esiximos que as actuacións que se leven a cabo no Castro só
deben ir encamiñadas a súa catalogación e conservación e, ademais, deben rematar
coa posta en valor do mesmo para o uso gozo dos veciños e veciñas.
Estes foron algúns dos argumentos expostos no Pleno do 25 de novembro
de 2016 do concello de Moaña onde se lle solicitaba a Dirección Xeral de
Patrimonio:
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Primeiro: que se facilite ao concello de Moaña todos os informes
elaborados dende a Dirección Xeral de Patrimonio con respecto ás obras que se
están a desenvolver no Castro de Montealegre de Domaio e, especialmente, os
condicionantes establecidos para que a Axencia Galega de Infraestruturas poida
levar adiante as obras previstas de desdobramento do Corredor do Morrazo.
Segundo: que se indique que medios de control e supervisión da Dirección
Xeral de Patrimonio, materiais e humanos, se están exercendo sobre a actuación en
curso.
Terceiro: que se leve a cabo un estudio profundo do Castro, ampliando ao
máximo a zona de análise e escavación, co único fin de catalogar e protexer tan
valioso ben.
Cuarto: que se manteña intacta a estrutura das construcións castrexas e que
se dote ao complexo dun aula de interpretación do castro.
Quinto: que se aplique o rigor e a esixencia que cabe agardar do organismo
que ten por finalidade velar polo mantemento e conservación do noso patrimonio,
especialmente cando se trata de protexer un ben cuns valores históricos, artísticos
e etnolóxicos tan importantes como os do Castro de Montealegre.

Estas son as razóns que levan a formular a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno galego atender as demandas aprobadas polo pleno do
concello de Moaña no referido ao Castro de Montealegre en Domaio?
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Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2016

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 29/11/2016 10:03:51

Ana Pontón Mondelo na data 29/11/2016 10:03:55

Olalla Rodil Fernández na data 29/11/2016 10:03:57

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/11/2016 10:04:01

Noa Presas Bergantiños na data 29/11/2016 10:04:05
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Xosé Luis Bará Torres na data 29/11/2016 10:04:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno.

Nas últimas datas estanse a evidenciar as carencias do servizo do eixo Atlántico
Ferroviario, así os trens que dan servizo entre as cidades de Vigo e A Coruña, non están
a cubrir a altísima demanda de uso que teñen os luns e venres, sobre todo nas súas
conexións coa cidade de Santiago, son centenares os usuarios que chegando en tempo
razoable a estación de tren, atópanse que non teñen praza, e prohíbese o acceso ao tren,
co que isto supón para aqueles que depende dese tren para acceder ao seu posto de
traballo ou o centro de estudios.

Esta situación repítese dende o inicio do curso escolar, sen que se teña habilitado
ningunha solución, nin adoptado acordos que permitan aos usuarios resarcirse dos danos
causados, cando por cuestións alleas a eles, falta de prazas e prohibición de acceso, non
puideron realizar os seus traballos ou tarefas escolares.

A única decisión que adoptou Renfe foi de carácter coercitiva multando co pago do triplo
do billete as persoas que accederon aos trens sen o ticket correspondente, cando
insistimos o problema a da propia empresa por non ter planificado os incrementos da
demanda

Por todo o exposto o deputado asinante formula a seguinte pregunta para a súa resposta
oral en Pleno:
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Que pensa facer a Xunta de Galicia para demandar do goberno do Estado que de
solución as situacións de falta de prazas que se dan non días de maior demanda do
servizo do eixo Atlántico?

Santiago 28 de novembro de 2016.

Asinado dixitalmente por:
Antón Sánchez García na data 29/11/2016 13:54:32
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, María A. Antón Vilasánchez, César Fernández Gil, Aurelio Nuñez
Centeno, Alberto Pazos Couñago e Miguel Tellado Filgueira deputadas e deputados
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esta Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O pasado 15 de novembro vimos de coñecer a noticia de que o Vicepresidente da
Xunta de Galicia, D. Alfonso Rueda Valenzuela e o Presidente do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, D. Miguel Ángel Cadenas Sobreira, tras celebrar unha xuntanza da
Comisión Mixta entre a Xunta e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, derón a
coñecer a provisión das novas unidades xudiciais que se porán en marcha na nosa
comunidade o vindeiro ano 2.017.
Acordáronse a posta en marcha de cinco novas unidades xudiciais que suporá un gran
esforzo orzamentario: na que se dotarán un novo Xulgado do Social na Coruña, outro
Xulgado de Primeira Instancia en Ourense, unha praza de maxistrado na sección Penal
da Audiencia Provincial da Coruña, e un Xulgado de Primeira Instancia especializado
en Familia en Vigo. Ademáis dunha nova praza na Sala do Civil e do Penal do TSXG,
ésta última xa ven determinada dende o Ministerio de Xustiza. Éstas novas unidades
xudiciais veñen a redundar nunha xustiza máis dotada e máis eficaz en aras a ofrecer
un mellor servizo aos cidadáns.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes fórmulan a seguinte pregunta oral
en Pleno:

1. Que necesidades se tiveron en conta para a creación destas novas unidades
xudiciais?

Santiago de Compostela 27 Novembro 2.016

Asinado dixitalmente por:
Paula Prado Del Río na data 29/11/2016 13:49:34
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Maria Antón Vilasánchez na data 29/11/2016 13:50:31
César Manuel Fernández Gil na data 29/11/2016 13:50:47
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 29/11/2016 13:50:55
Alberto Pazos Couñago na data 29/11/2016 13:51:05
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/11/2016 13:51:25
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Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
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 Pleno.
A Atención Primaria supón un elemento fundamental no sistema asistencial
por ser o primeiro contacto da persoa paciente co propio sistema. Desta
maneira, as accións levadas a cabo neste punto da rede de atención
determinarán moitas das situacións existentes posteriormente en todo o
tratamento dos e das pacientes, así como na estrutura xeral de
funcionamento do sistema.
As labores das persoas profesionais de Atención Primaria están delimitadas
no propio sistema, e por tanto estes deben axustarse ás súas propias
posibilidades. En Atención Primaria, as posibilidades diagnósticas dos
médicos e das médicas están limitadas polas probas que poden aplicar aos
doentes e as doentes. En outubro de 2016, habilitouse a posibilidade de
solicitar probas de densitometría e outras para a diagnose da osteoporose.
Aínda que cuestións como esta supoñen algún avance, seguen a ser
mínimos e excepcionais.
O nivel da formación dos profesionais do Sergas, así como o
funcionamento habitual do sistema, permite abrir a posibilidade de
incrementar as opcións dispoñibles para ser solicitadas e avaliadas algunhas
probas de carácter diagnóstico que contribuirían a mellorar a calidade da
decisión do médico e do conxunto do proceso asistencial. Esta
modificación produciría un avance tanto para as persoas usuarias como
para o propio sistema. Os e as usuarias evitarían desprazamento a centros
hospitalarios, que en moitas ocasións supón unha dificultade no
desprazamento en si; por outra banda, evitaríanse citas médicas con
especialistas que, en primeira instancia, redúcense á solicitude de probas
diagnósticas que poderían ser solicitadas dende Atención Primaria. Esta
redución de citas redunda na redución de listas de espera, e suprime a fase
intermedia de espera entre primaria e especialista.
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Asumindo que a aplicación e interpretación de resultados en probas
complexas e especializadas debe corresponder aos e ás especialistas de
cada área, o avance na simplificación de procedementos e a formación dos
médicos e médicas de Atención Primaria permite formular a necesidade de
ampliar as posibilidades que o propio sistema lles abre. Neste sentido, é
preciso posuír un catálogo de probas diagnósticas que regule as
posibilidades dos médicos e médicas en primaria. A revisión do Plan de
prioridades sanitarias 2014-2016 indicaba xa, no capítulo denominado
Accións de mellora sobre a área relacionada cos dereitos sanitarios dos
usuarios e coa calidade de procesos asistenciais, indícase como
“oportunidade de mellora a elaboración dun catálogo de probas e criterios
de definición dende atención primaria”.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galicia revisar as posibilidades de solicitude de
probas diagnósticas por parte das persoas profesionais de Atención
Primaria?

Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 29/11/2016 17:31:37
Noela Blanco Rodríguez na data 29/11/2016 17:31:42
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, 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 Pleno.
Os cambios actuais nos novos perfís dos nenos e nenas do sistema de
protección fan necesario seguir avanzando na consolidación das medidas de
alternativa familiar para os menores do sistema de protección, así como no
apoio ás familias como recurso activo do sistema de protección. Para iso é
necesaria a atención integral das necesidades físicas, afectivas e emocionais
dos nenos e nenas do sistema de protección galego, e poñer á súa disposición
todos os recursos públicos que favorezan o seu desenvolvemento e autonomía,
así como apoiar a todas aquelas familias galegas que, grazas á súa
sensibilidade coa infancia, se responsabiliza do coidado destes nenos e nenas e
lles ofrecen o seu fogar.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a
primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas
menores que se atopan en situación de desprotección. A nivel estatal, a actual
Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á
infancia e á adolescencia, establece que nas actuacións de protección dos e
das menores deben primar as medidas familiares fronte ás residenciais, as
estables fronte ás temporais, e as consensuadas fronte ás impostas. Igualmente
establece no artigo 21.3 que “co fin de favorecer que a vida do menor se
desenvolva nunha contorna familiar, prevalecerá a medida de acollemento
familiar sobre a de acollemento residencial para calquera menor,
especialmente para menores de seis anos. Non se acordará o acollemento
residencial para menores de tres anos salvo en supostos de imposibilidade,
debidamente acreditada, de adoptar nese momento a medida de acollemento
familiar ou cando esta medida non conveña ao interese superior do menor.
Esta limitación para acordar o acollemento residencial aplicarase tamén aos
menores de seis anos no prazo máis breve posible. En todo caso, e con
carácter xeral, o acollemento residencial destes menores non terá unha
duración superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173
bis, tras a modificación realizada pola mencionada lei, redefine as
modalidades de acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.

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

5344

Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da Lei
2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos
principios reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das
funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, para a adopción
da medida de acollemento especifícase que se dará prioridade á utilización do
acollemento familiar sobre o residencial.
O acollemento a menores en Galicia por familias que non gardan relación co
menor é actualmente o 45 % do total dos diferentes tipos de acollemento.
Un ou unha menor nun residencial custa á administración 1300 € a 1800 € ao
mes use ou non o servizo. Hai menores de 0-6 anos nestes residenciais,
habendo lista de espera de familias acolledoras.
A política social da Xunta de Galicia non é favorecer o acollemento familiar
senón dotar de máis centros residenciais, a pesares de que o custo sexa 8 veces
superior ao dunha familia e as consecuencias para o neno e a nena desastrosas.
Algunhas familias ademais están tendo problemas en relación ao dereito de
maternidade, paternidade e lactancia cando se teñen que facer cargo de
acollementos de urxencia, pois atópanse coa imposibilidade de ter acceso á
concesión de ditos permisos, causando graves prexuízos tanto para as familias
acolledoras como para os propios menores.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cales son as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para reforzar a
integración familiar para os e as menores que se atopan no sistema de
protección en acollemento residencial?
Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 29/11/2016 17:39:25
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Julio Torrado Quintela na data 29/11/2016 17:39:31
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, 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 Pleno.
Os cambios actuais nos novos perfís dos nenos e nenas do sistema de
protección fan necesario seguir avanzando na consolidación das medidas de
alternativa familiar para os menores do sistema de protección, así como no
apoio ás familias como recurso activo do sistema de protección. Para iso é
necesaria a atención integral das necesidades físicas, afectivas e emocionais
dos nenos e nenas do sistema de protección galego, e poñer á súa disposición
todos os recursos públicos que favorezan o seu desenvolvemento e autonomía,
así como apoiar a todas aquelas familias galegas que, grazas á súa
sensibilidade coa infancia, se responsabilizan do coidado destes nenos e nenas
e lles ofrecen o seu fogar.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a
primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas
menores que se atopan en situación de desprotección. A nivel estatal, a actual
Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á
infancia e á adolescencia, establece que nas actuacións de protección dos e
das menores deben primar as medidas familiares fronte ás residenciais, as
estables fronte ás temporais, e as consensuadas fronte ás impostas. Igualmente
establece no artigo 21.3 que “co fin de favorecer que a vida do menor se
desenvolva nunha contorna familiar, prevalecerá a medida de acollemento
familiar sobre a de acollemento residencial para calquera menor,
especialmente para menores de seis anos. Non se acordará o acollemento
residencial para menores de tres anos salvo en supostos de imposibilidade,
debidamente acreditada, de adoptar nese momento a medida de acollemento
familiar ou cando esta medida non conveña ao interese superior do menor.
Esta limitación para acordar o acollemento residencial aplicarase tamén aos
menores de seis anos no prazo máis breve posible. En todo caso, e con
carácter xeral, o acollemento residencial destes menores non terá unha
duración superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173
bis, tras a modificación realizada pola mencionada lei, redefine as
modalidades de acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.
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Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da Lei
2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos
principios reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das
funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, para a adopción
da medida de acollemento especifícase que se dará prioridade á utilización do
acollemento familiar sobre o residencial.
O acollemento a menores en Galicia por familias que non gardan relación co
menor é actualmente o 45 % do total dos diferentes tipos de acollemento.
Un ou unha menor nun residencial custa á administración 1300 € a 1800 € ao
mes use ou non o servizo. Hai menores de 0-6 anos nestes residenciais,
habendo lista de espera de familias acolledoras.
A política social da Xunta de Galicia non é favorecer o acollemento familiar
senón dotar de máis centros residenciais, a pesares de que o custo sexa 8 veces
superior ao dunha familia e as consecuencias para o neno e a nena desastrosas.
Algunhas familias ademais están tendo problemas en relación ao dereito de
maternidade, paternidade e lactancia cando se teñen que facer cargo de
acollementos de urxencia, pois atópanse coa imposibilidade de ter acceso á
concesión de ditos permisos, causando graves prexuízos tanto para as familias
acolledoras como para os propios menores.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galicia equiparar os permisos de maternidade,
paternidade e lactancia, para as familias de acollemento segundo as
circunstancias que a situación das mesmas o requira?
Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 29/11/2016 17:40:17
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Julio Torrado Quintela na data 29/11/2016 17:40:23
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Eva Solla Fernández, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando,
Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea ao abeiro do
artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta,
para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao novo Centro de Saúde da
Illa de Arousa:
No ano 2009 coa entrada do Partido Popular abandonouse o Plan de
Mellora da Atención Primaria, decenas de centros de saúde prometidos
ficaron esquecidos. Sen embargo, o Goberno mantivo a promesa de
construción sobre algúns de eles.
No caso do Centro de Saúde da Illa de Arousa, no ano 2009 chegáronse a
por a disposición da Consellería de Sanidade terreos para tal fin e o proxecto
chegou a aparecer mesmo orzamentado pola Xunta no exercicio 2011, para
desaparecer os anos seguintes, sen que este se tivese levado a cabo,
incumprindo as promesas contraídas e apesares de telo anunciado en rolda
de prensa por parte da Conselleira de Sanidade, Pilar Farjas.
Seis anos despois o centro de saúde continúa sen construírse, poñendo en
dúbida o compromiso do Gobernos da Xunta de Galicia coa saúde das
veciñas e veciños da Illa de Arousa, que durante todos estes anos asistiron a
múltiples anuncios de rehabilitación de espazos, ampliacións e construción
sen que nada disto se tivese concretado e evitando que a veciñanza poida
dispor do novo centro de saúde tal e coma estaba comprometido.
Por todos estes feitos, e dado o próximo debate orzamentario, En Marea
pregunta:

5350

¿Vai incluír no proxecto de orzamentos 2017 e executar a Xunta de
Galicia o proxecto e obra do novo centro de saúde da Illa de Arousa?

Compostela, 29 de Novembro de 2016

Asdo. Eva Solla Fernández
Asdo. Carmen Santos Queiruga
Asdo. Marcos Cal Ogando
Asdo. Juan José Merlo Lorenzo
Asdo. Paula Quinteiro Araújo
GP. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 29/11/2016 18:17:48

Carmen Santos Queiruga na data 29/11/2016 18:17:59

Marcos Cal Ogando na data 29/11/2016 18:18:30
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Juan José Merlo Lorenzo na data 29/11/2016 18:18:38

Paula Quinteiro Araújo na data 29/11/2016 18:18:53
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Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz
Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Vilán
Lorenzo, deputados e deputadas 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 Pleno.
Os emigrantes retornados son un colectivo que vén presentando moitas
reivindicacións nos últimos anos relacionadas, principalmente, co
tratamento recibido por parte do Ministerio de Facenda do Goberno de
España e a reclamación desproporcionada de tributación. Ademais de estas
problemáticas, este colectivo vese afectado tamén polo tratamento recibido
en outros eidos dos servizos públicos, como pode ser o acceso a residencias
no caso das persoas de maior idade necesitadas, ou a tramitación de axudas
vinculadas á Lei de dependencia.
Un problema engadido para este colectivo supón o acceso ao sistema de
saúde público. A Lei 14/1986, General de Sanidad consagrou un sistema de
saúde público e universal. A modificación do Real decreto 16/2012
promovido de urxencia evitando o debate parlamentario baixo a
argumentación da situación de crise económica, modificou de maneira
profunda esa concepción apoiándose nas ideas de “asegurado” e
“beneficiario” do sistema de saúde. A figura de “asegurado”, consagrada
no devandito decreto, confronta coa idea de sanidade universal e, neste
caso, ten como prexudicados aos emigrantes retornados (entre outros
colectivos como os inmigrantes, que son máis duramente castigados polo
decreto polo feito de selo).
A Xunta de Galicia desenvolveu, ante a situación de presión social, un
Programa galego de protección social da saúde pública, pretendendo
amosar a imaxe de tentar solapar as carencias provocadas no sistema. En
primeiro lugar, a elaboración deste programa amosa o recoñecemento
implícito dun problema de desasistencia provocado polo Real decreto
16/2012. Ademais este programa, lonxe de cubrir os problemas que o
decreto xerou, presenta problemas na súa formulación. A formulación do
programa se orienta a situacións moi específicas, de condicións difíciles a
nivel socioeconómico e con requisitos de acceso que implican o
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empadroamento previo durante 6 meses, non sendo un programa que dea
saída aos problemas relacionados cos emigrantes retornados.
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A pesares de todo isto, seguen a existir problemas de acceso á sanidade por
parte de emigrantes retornados, que continúan a destapar problemas
asistenciais e as reclamacións de cobro que o Sergas está a facer para
garantir o seu dereito asistencial, fundamentalmente baseados no feito de
non ter un traballo polo que estar cotizando á Seguridade Social. Este
colectivo atópase, por tanto, nunha situación de indefensión a efectos de
atención sanitaria, pois moitos deles non están sendo atendidos por non
poder cubrir o criterio de ser “asegurados”.
Este escenario constitúe unha situación de indefensión ante sanidade
pública, e un incumprimento do principio de universalidade do sistema.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galicia realizar algún tipo de acción para reverter
o efecto do Real decreto 16/2012, do 20 de abril, sobre a poboación galega
de emigrantes retornados?
Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2016
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Vilán Lorenzo
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 30/11/2016 11:34:47
Noela Blanco Rodríguez na data 30/11/2016 11:34:53
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/11/2016 11:34:58
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/11/2016 11:35:05
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15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Bará
Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á necesidade de explicación e
valoración por parte do Goberno galego dos incumprimentos dos anuncios de
construción naval por parte da petroleira mexicana Pemex en Barreras así como as
medidas para o futuro do sector.

Novamente, a suposta recuperación do sector naval que tiña anunciado o
goberno da Xunta vinculada a Pemex volve estar no punto de mira ao evidenciarse o
resultado das promesas incumpridas do Goberno galego e as dúbidas canto a futuras
cargas de traballo. Cómpre lembrar que a relación do naval galego coa mexicana Pemex
remóntase inicialmente a un anuncio pouco antes das eleccións galegas de 2012 e que
acabou por confirmarse só varios meses despois de que a propia Pemex negara que o
acordo coa Xunta fose definitivo e seguro. Tamén en 2012 a Xunta tiña anunciado a
instalación dunha terminal loxística no porto exterior da Coruña que non chegou nunca
e máis recentemente o director Xeral de Pemex, José Antonio González Anaya, durante
unha visita a Barreras descartou publicamente a construción, polo de agora, dun
segundo flotel a diferenza do que xa tiña prometido a empresa, sumándose ao
aprazamento da tamén prometida dársena de Punta Langosteira. Nada se sabe,
tampouco, doutras promesas ao aire como a construción dun atuneiro ou a de buques
para pozos petrolíferos ou a da renovación de parte da frota petroleira da empresa
mexicana por parte dos estaleiros galegos.
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Así mesmo, é tamén salientábel a diferenza entre os postos de traballo
prometidos, chegando a asegurar 3000 postos de traballo para 30 meses entre Navantia e
Barreras que finalmente ficaron en arredor de 600 empregos en Vigo que se suman a
unhas 500 persoas empregadas no caso de Ferrol. En suma, isto tradúcese nun desfase
de arredor de 2.000 empregos menos dos reiteradamente anunciados por Feijóo.
Doutra banda, para alén das promesas sen cumprir, a empresa PEMEX recoñecía
publicamente en maio de 2013 nos medios de comunicación que o seu obxectivo era
transferir o coñecemento tecnolóxico de Barreras a México. Isto, xunto coa posibilidade
de traspaso do sector a mans chinas, da que xa ten habido propostas, auguran un futuro
máis ben incerto para un sector industrial que, a xuízo das e dos nacionalistas, podería e
debería ser estratéxico para o país.

Por todo isto formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
Ten valorado o Goberno galego as consecuencias que poden ter para os
estaleiros galegos a crise económica da empresa Pemex así como as promesas
incumpridas canto a carga de traballo e creación de postos de traballo?

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2016

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/11/2016 12:46:07

Olalla Rodil Fernández na data 30/11/2016 12:46:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/11/2016 12:46:17

María Montserrat Prado Cores na data 30/11/2016 12:46:21

Xosé Luis Bará Torres na data 30/11/2016 12:46:25

Ana Pontón Mondelo na data 30/11/2016 12:46:29
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Cristina Romero Fernández, Raquel Arias Rodríguez, Teresa Egerique Mosquera,
Marta Nóvoa Iglesias e Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O ano 2016 está supondo un fito histórico para o turismo en Galicia.
Neste altura do ano xa temos superado o número de peregrinos do último Ano Santo
Compostelán de 2010, pois son xa máis de 275.000 os peregrinos de máis de 150
nacionalidades que teñen recibido a “Compostela”.
Os estranxeiros que visitan as cidades galegas se multiplican. É o quinto ano
consecutivo que este segmento do turismo internacional presenta resultados positivos
neste período, circunstancia que coloca o nivel de 2016 en máximos históricos tanto
de viaxeiros aloxados como de pernoitas. O peso deste mercado sitúase no 23% do
total da demanda turística regrada.
A ocupación hoteleira nos enclaves máis solicitados rozou o 100% durante o verán. Ao
longo deste ano o incremento da demanda prodúcese en todas as tipoloxías de
aloxamento consideradas. En termos de volume son os hoteis os que absorben boa
parte da demanda pero tamén sube a demanda de forma máis destacada nos
apartamentos turísticos, incrementándose as pernoitas nun 28,7%.E nos
establecementos de turismo rural o crecemento é do 17,8% e nos cámpings é do
15,2%.
Unha vez coñecidos os últimos datos turísticos en Galicia e tendo en conta que se trata
dun ano non Xacobeo é polo que os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Pleno:
Que valoración fai o Goberno Galego da evolución dos datos turísticos na nosa
Comunidade a longo deste ano 2016?

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2016
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Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 30/11/2016 12:57:42
Raquel Arias Rodríguez na data 30/11/2016 12:57:50
Teresa Egerique Mosquera na data 30/11/2016 12:57:58
Marta Novoa Iglesias na data 30/11/2016 12:58:05
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/11/2016 12:58:13
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A caída da poboación ocupada concéntrase nos tramos de menor idade, o que
está provocando unha transformación negativa da pirámide de idade no país, e
tamén, loxicamente, no mercado de traballo, onde cada vez teñen menos peso as
persoas de 35 anos.
As consecuencias deste proceso de envellecemento da poboación ocupada
son múltiples, e todas elas negativas e moi preocupantes.
Polo exposto, o deputado que subscribe, presenta a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
É consciente o Goberno galego do deterioro na distribución do emprego por
idades?
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2016.
Asdo.: Manuel Lago Peñas,
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 30/11/2016 13:39:02
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Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez Arias, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez e Miguel Tellado Filgueira, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O 061 atende cada ano en Galicia arredor de 780 incidentes por morte súbita ocorridos
fóra do hospital. Nestes casos, a probabilidade de supervivencia en persoas que foron
reanimadas con masaxe cardíaca se duplica fronte a aqueles aos que non se lles
aplicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Recentemente, temos coñecido polos medios de comunicación da posta en marcha en
Santiago de Compostela do proxecto piloto do Programa Acude e Axuda do Servizo
Galego de Saúde, a través da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia- 061.
Ata o de agora, a aparición dunha persoa con formación en reanimación
cardiopulmonar no lugar do evento antes da chegada dos medios sanitarios era
unicamente fortuíta.
Considerando que nunha parada cardiorrespiratoria a actuación precoz e con medios
axeitados condiciona o prognóstico en canto á recuperación da vida e a minimización
das posibles secuelas, e que este programa ten unha gran potencialidade para reducir
os tempos para o inicio das manobras de Reanimación Cardiopulmonar, os deputados
asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
En que consistirá o anunciado Programa Acude e Axuda?

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2016
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Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 30/11/2016 14:04:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 30/11/2016 14:04:26
Marta Rodriguez Arias na data 30/11/2016 14:04:32
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 30/11/2016 14:04:40
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/11/2016 14:04:48
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