
 

 

Sobre os orzamentos do Estado  
Novas conquistas do BNG 

 
O BNG forzou cambios moi relevantes nos orzamentos do Estado 
grazas á súa capacidade negociadora.  
 
Sen moverse nin un milímetro do voto NON aos orzamentos 2010 -por non compartir a 
filosofía que lles dá forma-, o BNG no Congreso negociou a mudanza de aspectos 
parciais dos presupostos en beneficio das maiorías sociais e dos intereses de Galiza.  
 
É perfectamente compatíbel manter unha oposición firme á totalidade do proxecto de lei 
dos orzamentos e, paralelamente, negociar emendas parciais.  
 
Deste xeito, o BNG demostra que é contundente na defensa dos intereses 
galegos, pero ao tempo que ten flexibilidade negociadora para conseguir importantes 
conquistas parciais.  
 
Os logros negociados por Francisco Jorquera, portavoz nacionalista no 
Congreso, son para pór en destaque e ademais diríxense aos dous eixes básicos dos 
orzamentos. En  primeiro termo, ao paquete fiscal. En segundo, aos 
investimentos do Estado no noso País.  
 
Sobre a primeira cuestión, o BNG logrou na negociación co grupo parlamentar 
socialista a reforma da coñecida como Lei Beckham, de maneira que a partir 
de agora se poñerá fin a un privilexio fiscal absolutamente incompatíbel coa mínima 
equidade que debe rexer o sistema impositivo. Ao tempo, restitúese a exención fiscal 
dos 400 euros para as rendas máis baixas e prorrógase un ano o Plan 
2000E para a axuda á automoción, cunha partida de 100 millóns de euros, un 
plan sen dúbida necesario para a industria automobilística galega.  
 
Sobre a segunda, o BNG consegue incrementar en 30 millóns de euros as 
partidas destinadas a Galiza. Neste sentido, e para contextualizarmos a 
importancia deste logro, cumpre pór en destaque que Coalición Canaria, que si vota 
favorablemente a totalidade dos orzamentos, só conseguiu para o seu País 40 millóns de 
euros vía emendas (aos 30 millóns do BNG habería que sumarlle o que supón para as 
rendas baixas galegas a achega dos 400 euros e o que obteña o sector automobilístico 
galego dos 100 millóns de euros do Plan 2000E). 


