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S U M A R I O*

*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario.

I. PROXECTO DE LEI DE FINANCIAMENTO DE
FORMACIÓNS POLÍTICAS E DE FUNDACIÓNS E
ASOCIACIÓNS VINCULADAS – BOPG núm. 425 fasc. 1º, 4-315.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
• Lei 8/1985, do 13 de agosto de eleccións ao Parlamento de Galicia
(Título VI). Texto consolidado en castelán
• Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.Texto
consolidado en castelán.
• Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas (Artigo 4b).
• Lei 4/1986, do 26 de decembro, de modificación da Lei 6/1985, do
24 de xuño, do Consello de Contas.

Normativa estatal
• Lei 54/1978, de 4 de decembro, de partidos políticos. (Derrogada)
• Lei Orgánica 3/1987, do 2 de xullo, sobre financiamento dos
partidos políticos. (Derrogada).
• Lei orgánica 6/2002, do 27 de xuño, de partidos políticos.
• Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos
partidos políticos. (inclúe a Lei orgánica 5/2012, do 22 de
outubro, de reforma da Lei orgánica 8/2007).
• Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.
• Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
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• Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública bo goberno.
• Orde do 7 de xullo de 1997, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións a fundacións e
asociacións con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación nas Cortes Xerais, para actividades de estudo e
desenvolvemento do pensamento político, social e cultural.
• Orde do 23 de marzo de 1998, pola que se modifica a orde de 7 de
xullo de 1997, que establece as bases reguladoras para a
concesión de subvencións a fundacións e asociacións con
dependencia orgánica de partidos políticos con representación nas
Cortes Xenerais, para actividades de estudo y desenvolvemento do
pensamento político, social e cultural.
• Orde do 19 de febreiro de 1999, pola que se modifica a orden do 7
de xullo de 1997, que establece as bases reguladoras para a
concesión de subvencións a fundacións e asociacións con
dependencia orgánica de partidos políticos con representación nas
Cortes Xerais, para actividades de estudo e desenvolvemento do
pensamento político, social e cultural.
• Orde AEC/1510/2012, do 21 de xuño, reguladora das bases para a
concesión de subvencións para a realización de actividades no
marco do Plan Director da Cooperación Española a fundacións e
asociacións dependentes de partidos políticos con representación
parlamentaria no ámbito estatal.
• Moción núm. 540 do Tribunal de Contas, do 30 de outubro de 2001,
relativa á modificación da normativa sobre financiamento e
fiscalización dos partidos políticos.
• Resolución do 11 de xuño de 2002, aprobada pola Comisión Mixta
para as Relacións co Tribunal de Contas, en relación á moción
sobre financiamento e fiscalización dos partidos políticos.
• Informe de Fiscalización núm. 856 dos estados contables do
exercicio 2006 dos partidos políticos con representación
parlamentaria nas Cortes Xerais ou nas Asembleas Lexislativas
das Comunidades Autónomas, aprobado polo Pleno do Tribunal
de Contas o 25 de febreiro de 2010.
• Comparecencia no Congreso dos Deputados do presidente do
Tribunal de Contas o 8 de xuño de 2010, para presentar o informe
de fiscalización dos estados Contables do exercicio 2006 dos
partidos políticos con representación parlamentaria nas Cortes
Xerais ou nas Asembleas Lexislativas das Comunidades
Autónomas.
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• Resolución do 22 de xuño de 2010, aprobada pola Comisión Mixta
para as Relacións co Tribunal de Contas, en relación co informe de
fiscalización dos estados Contables do exercicio 2006 dos partidos
políticos con representación parlamentaria nas Cortes Xerais ou
nas asembleas Lexislativas das comunidades autónomas.
• Informe de Fiscalización núm. 933 dos estados contables dos
partidos Políticos e das doazóns percibidas polas fundacións
vinculadas organicamente, exercicio 2007, aprobado polo Pleno
do Tribunal de Contas o 29 de marzo de 2012.
• Resolución do 18 de decembro de 2012, aprobada pola Comisión
Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas, en relación co
informe de fiscalización dos estados contables dos partidos
políticos e das doazóns percibidas polas fundacións vinculadas
organicamente, exercicio 2007.

Organismos internacionais
CONSELLO DE EUROPA
• 14ª Informe xeral de actividades do Grupo de Estados conta a
corrupción( GRECO 2013 ).

III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
GALICIA
• Proposta de resolución núm. 18 do debate de política xeral do ano
2014 – BOPG núm. 355, 13-10-14.
• Proposición non de lei en Pleno do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, Sobre a posición do Parlamento de Galicia e as
actuacións que se deben levar a cabo en relación co financiamento
dos partidos políticos (09/PNP-002168).
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia - BOPG núm.
372 fasc. 1º, 12-11-14.
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CORTES XERAIS
• Proxecto de lei orgánica de control da actividade económicofinanceira dos partidos políticos, pola que se modifican a lei
orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos
políticos, a lei orgánica 6/2002, do 27 de xuño, de partidos políticos
e a Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas.
(121/000082)
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

PL – BOCG-CD núm. 82.1, 28-2-14
Debate totalidade – Pleno día 27-11-14, DSCD-P núm. 245.
Emendas e índice de emendas al articulado – BOCG-CD núm.
82.2, 18-12-14.
Informe da Ponencia - BOCG-CD núm. 82.3, 19-1-15.
Ditame da Comisión e escritos de mantemento de emendas
para a súa defensa ante o Pleno - BOCG-CD núm. 82.4, 21-115. c.e. BOCG-CD núm. 82,5, 29-1-15.
Sesión da Comisión do 14-1-15 – DSCD-C núm. 733
Aprobación polo Pleno - BOCG-CD núm. 82.6, 30-1-15.
Aprobación – Pleno día 21-1-15, DSCD-P núm. 254.
SENADO
Texto remitido polo Congreso dos Deputados - BOCG-S núm.
465, 29-1-15.
Designación de Ponencia – Sesión Comisión 18-2-2015
Emendas retiradas - BOCG-S núm. 478, 26-2-15.
Propostas de veto - BOCG-S núm. 476, 24-2-15
Emendas - BOCG-S núm. 476, 24-2-15
Índice de emendas - BOCG-S núm. 476, 24-2-15
Emendas non admitidas a trámite - BOCG-S núm. 479, 27-2-15.
Informe da Ponencia – BOCG-S núm. 486, 10-3-15
Ditame da Comisión - BOCG-S núm. 486, 10-3-15.
Votos particulares - BOCG-S núm. 486, 10-3-15
Aprobación – Pleno día 12-2 -15, DS núm. 147

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
• Ditame da comisión de investigación sobre financiamento dos
partidos políticos e coalicións con representación no Parlamento de
Andalucía – BOPA núm. 263, 20-4-93.
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• Reforma do Regulamento do Parlamento de Andalucía. Aprobado
polo Pleno do Parlamento na sesión celebrada os días 18, 19 e 20
de abril de 1995. (Art. 47. 2 comisións permanentes : Comisión de
Seguimento e Control do Financiamento dos Partidos Políticos ).
• Solicitude de convocatoria 5-96/APC-002402, da Comisión de
Seguimento e Control do Financiamento dos Partidos Políticos con
representación no Parlamento de Andalucía, para que de maneira
urxente e á vista dos feitos denunciados pola Fiscalía
Anticorrupción sobre financiamento específico na que aparecen
persoas vinculadas ao PSOE, inicie os seus traballos de
investigación establecendo un calendario de traballo e de
comparecencias.
⋅
⋅

Publicación – BOPA núm. 27, 18-7-1996.
Caducada, por remate da V Legislatura – BOPA núm. 410, 8-22000.

CORTES DE ARAGÓN
• Proposición de lei de modificación da lei 11/2009, do 30 de
decembro, da Cámara de contas de Aragón, no relativo ao control
da actividade económico-financiera dos partidos políticos.
⋅
⋅

PPL – BOCA núm. 123, 13-2-13.
Rexeitamento da toma en consideración – Pleno día 21/22-313, DS núm. 47.; BOCA núm. 135, 3.-4-13.

• Proposición non de lei núm. 147/02, sobre a lei orgánica de
partidos políticos.
⋅
⋅

PNL – BOCA núm. 261, 14-10-02.
Caducada por fin de lexislatura

PARLAMENTO VASCO
• Proposición de lei para a creación dunha lei de partidos políticos –
BOPAV núm. 94, 30-05-2003.
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Rexeitamento da toma en consideración – Pleno día 24-10-2003,
DS núm- 77

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
• Sentenza núm. 810 do 20 de xullo de 1989, da sala do Contencioso
do Tribunal Supremo no recurso de apelación núm. 827/1988 sobre
a solicitude de subvencións de gastos electorais.

Tribunal Constitucional
• Sentenza núm. 187/1988, do 17 de outubro, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 426/1984, promovido polo goberno da
nación, contra determinados artigos da Lei 6/1984, do 5 de marzo,
do Parlamento de Cataluña, da Sindicatura de Contas.
• Sentenza 18/1991, do 31 de xaneiro, no recurso de
inconstitucionalidade núm. 890/1985 promovido polo goberno da
nación, contra determinados preceptos da Lei 6/1985, do 24 de
xuño, do Parlamento de Galicia, do Consello de Contas.
• Sentenza 48/2003, do 12 de marzo, promovido polo goberno vasco
contra diversos preceptos de la Lei Orgánica 6/2002, do 27 de
xuño, de partidos políticos.

V. DOUTRINA
Consello do Estado
• Ditame núm. 911/2002, do 18 de abril, sobre o anteproxecto de Lei
orgánica de partidos políticos.
• Ditame núm. 57/2014, do 20 de febreiro, sobre o anteproxecto de
lei orgánica de control de la actividade económica-financiera dos
partidos políticos.
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