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Durante a celebración do debate sobre a situación económica e o emprego o 
día 17 de febreiro de 2010, por parte do Sr. Zapatero anunciouse a vontade de 
constituír unha comisión para favorecer un gran acordo en materia económica 
cos diferentes grupos parlamentares representados na Cámara. 
 
O BLOQUE NACIONALISTA GALEGO manifestou con ocasión de numerosos 
debates que a actual crise económica esta orixinada pola aplicación da 
doutrina económica neoliberal que foi construíndo unha economía dominada 
polo capital financeiro, guiada por criterios de investimento de carácter 
predominantemente especulativo, cada vez máis desconectada da economía 
real e das necesidades da maioría das persoas. 
 
Xa que logo, calquera acordo en materia económica e de emprego ten que 
fundamentarse nun marco que abandone o paradigma económico neoliberal, e 
asentarse nun cambio estrutural que conduza á organización e 
desenvolvemento da economía baseada no traballo produtivo (non 
especulativo), e a misión reguladora e estabilizadora do sector público para 
asegurar un desenvolvemento económico sustentábel, así como un reparto 
xusto e equitativo da riqueza. 
 
IIIIIIII. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO AO SERVIZO D. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO AO SERVIZO D. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO AO SERVIZO D. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO AO SERVIZO DO INVESTIMENTOO INVESTIMENTOO INVESTIMENTOO INVESTIMENTO    
PRODUTIVPRODUTIVPRODUTIVPRODUTIVOOOO  E O ESTÍMULO ECONÓMICO, AS POLÍTICAS SOCIAIS E A   E O ESTÍMULO ECONÓMICO, AS POLÍTICAS SOCIAIS E A   E O ESTÍMULO ECONÓMICO, AS POLÍTICAS SOCIAIS E A   E O ESTÍMULO ECONÓMICO, AS POLÍTICAS SOCIAIS E A 
RACIONALIDADE ADMINISTRACIONALIDADE ADMINISTRACIONALIDADE ADMINISTRACIONALIDADE ADMINISTRATIVA RATIVA RATIVA RATIVA     
    
1. O gasto público ao servizo d1. O gasto público ao servizo d1. O gasto público ao servizo d1. O gasto público ao servizo do investimentoo investimentoo investimentoo investimento, o estímulo económico e a , o estímulo económico e a , o estímulo económico e a , o estímulo económico e a 
redistribución social.redistribución social.redistribución social.redistribución social.    
    
A planificación e xestión das finanzas públicas, e con iso todas as políticas de 
gasto público, estiveron supeditadas á contención rigorosa do déficit público, en 
aplicación do “Pacto de Estabilidade”. Sen embargo, a irrupción da crise 
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económica demostrou a disfuncionalidade do ditado económico contido nas 
regras de dito Pacto, sobre o que se asentou o crecemento recente e a 
unificación monetaria da Unión Europa, pois practicamente todos os países do 
entorno do euro tiveron que facer xusto o contrario ás súas recomendacións: 
acude ao déficit público, facendo un uso anticíclico do gasto público, para evitar 
un agravamento da crise que a transformase en depresión económica, con 
graves consecuencias sociais.  
 
Por outra banda, o obxectivo do cumprimento dos indicadores do “Pacto de 
Estabilidade”, entre eles o déficit cero, atinxiuse a costa dunha redución do 
gasto público en políticas sociais dirixidas ás persoas máis desfavorecidas e ás 
clases populares. A evolución do gasto en política social no Estado español 
desde mediados da década dos anos 90 foi decrecendo de xeito parello ao 
achegamento a os obxectivos de estabilidade económica.  
  
Da situación actual, polo tanto, tamén podemos extraer conclusións para que a 
actuación dos poderes públicos a través das políticas de gasto non se vexa 
influenciada exclusivamente polos intereses da economía financeira senón ao 
servizo das maiorías sociais e a economía produtiva. Dese modo, as finanzas 
públicas non deben guiarse en exclusiva por obxectivos pola redución de déficit 
a toda costa, senón que se ten que ponderar a evolución do mesmo en relación 
coa situación económica en cada momento, evidentemente dentro duns límites 
razoábeis de nivel de débeda que non comprometan nin a xeracións vindeiras 
nin o mantemento de políticas sociais no futuro. 
 
Por iso, como principios xerais no ámbito da xestión das finanzas públicas, 
debe procederse a unha revisión das bases de crecemento e estabilidade, para 
que sexan sustentábeis en períodos de longa duración, non só durante apenas 
unha década como sucede neste momento. 
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- Instar, no ámbito europeo, a revisión do “Pacto de Estabilidade”, de 
maneira que o obxectivo de déficit público se estableza, non de xeito 
mecánico, senón en función de indicadores de crecemento, apoio ao 
investimento produtivo, garantía das políticas sociais e fomento do 
estímulo económico dos sectores estratéxicos. 

- Exercer unha axeitada distribución da riqueza e de corrección das 
desigualdades sociais a través da política orzamentaria, retomando a 
progresividade do sistema fiscal, e asegurando o mantemento do gasto 
público dirixido a políticas sociais, ampliando paulatinamente o nivel de 
prestacións e coberturas, situándoo no promedio da Unión Europea. 

- Compromiso de acometer unha redución do nivel de déficit público de 
forma paulatina e non traumática, acompañando ese obxectivo cun nivel 
de investimento e estímulo públicos dirixidos á recuperación da 
actividade económica e o emprego. 

- Adoptar unha política de austeridade no gasto público dirixida á redución 
da burocracia administrativa ordinaria e á racionalización das estruturas 
administrativas evitando duplicidades e solapamentos, ao tempo que se 
garanta a continuidade do gasto en protección social, educación e 
sanidade.  

    
2. Reforma fiscal progresiva: 2. Reforma fiscal progresiva: 2. Reforma fiscal progresiva: 2. Reforma fiscal progresiva:     
    
O período de crecemento económico dos últimos lustros veu acompañado dun 
forte incremento das desigualdades na distribución da renda, que non só 
aumentaron ao analizar as rendas primarias (antes de impostos) senón que 
tamén creceron igualmente despois de impostos, o que significa que o sistema 
impositivo en vigor non contribúe a corrixir as desigualdades económicas, e 
polo tanto non cumpre a súa función de redistribución da riqueza. 
 
O sistema tributario español caracterízase por ter un reparto inxusto e desigual 
da carga tributaria, onde a contribución impositiva recae sobre os impostos 
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indirectos ao consumo e rendas de traballo, fronte ás de capital, e nun 
escenario onde estas últimas teñen un peso cada vez maior no PIB. Dese 
xeito, o resultado é un sistema fiscal cun baixo nivel de presión fiscal sobre 
determinadas rendas e un reparto pouco equitativo da carga fiscal que impide o 
desenvolvemento dun sistema de benestar e dos recursos necesarios para 
poder adoptar medidas de estímulo na economía dirixidas a un crecemento 
sustentábel a longo prazo. 
 
Os orzamentos xerais de 2010 non só supuxeron unha oportunidade perdida 
para corrixir as deficiencias do modelo tributario, senón que a regresividade e 
inxustiza do modelo fiscal agraváronse co intento de atallar o reequilibrio das 
contas públicas da man do incremento do gravame de impostos indirectos 
(IVE) e na redución de determinados incentivos ás rendas de traballo. 
 
O fracaso desta alternativa fiscal como medida para mellorar el déficit público 
manifestouse de inmediato, posto que xa se impulsou unha revisión por parte 
do propio Goberno, afectando incluso a consignacións destinadas a 
investimento produtivos. Por outra parte, perante a negativa evolución do 
consumo e as incertezas dunha pronta recuperación económica, a suba dos 
tipos de gravame do IVE previstos para o 1 de xullo de 2010 pode contribuír a 
demorar aínda máis a recuperación e a agravar a caída do consumo e da 
actividade económica.  
 
Por iso, de xeito inmediato e con efectos en 2010, débese proceder a revisar e 
anular a suba impositiva no IVE prevista para o 1 de xullo de 2010, mantendo 
os tipos actuais ante a negativa evolución económica. 
 
De forma parella, e con efectos desde 2011, debe acometerse unha reforma 
fiscal, guiada pola mellora da capacidade para obter ingresos públicos, e 
baseada nos criterios de xustiza, equidade e progresividade, cos obxectivos de: 
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- Garantir e incrementar a capacidade recadadora do sistema, isto é, 
contar cos recursos económicos, obtendo loxicamente máis de quen 
máis ten, para cubrir un forte sistema de benestar que asegure o acceso 
a toda a poboación ás prestacións sociais e servizos públicos de 
calidade, que ademais de proporcionar unha maior calidade de vida, sen 
dúbida contribuirá a xerar novas oportunidades de emprego vinculadas á 
prestación de ditos servizos. 

 
- Incrementar a xustiza do sistema fiscal, impulsando a función de 

redistribución da renda e riqueza e como instrumento activo na 
corrección das desigualdades sociais. 

 
A reforma fiscal no horizonte de 2011 concrétase en: 
 
1. Modificación parcial do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:  
 

- Introdución dun novo tramo para rendas do traballo superiores a 95.000 
euros anuais, cun tipo marxinal do 50%.  

- Introdución dunha maior progresividade na tributación das rendas de 
capital, contemplando tramos de gravame en función da renda global do 
suxeito pasivo.  

 
2. Modificacións a introducir no Imposto Sobre o Valor Engadido: 
 

- Aplicación dos tipos reducido e superreducido a bens e servizos de 
primeira necesidade que na actualidade non estean acollidos a ditos 
tipos, particularmente, a tributación ao tipo superreducido do 4 por 100 
de todos os bens e prestacións de servizos ligados á cadea alimentaria 
que aínda tributan a outros tipos superiores.  
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3. Creación dun imposto sobre grandes fortunas, que permita gravar os 
grandes patrimonios. 
 
4. Modificación do Imposto sobre Sociedades para evitar a utilización abusiva e 
fraudulenta de determinados réximes: 
 

- Reforma normativa sistemática para impedir a concatenación de 
sucesivos beneficios fiscais, así como outros mecanismos que facilita a 
enxeñaría financeira. 

- Aplicación rigorosa das deducións e bonificacións fiscais, incorporando 
para iso as reformas legais precisas, de forma que se axusten á súa 
verdadeira natureza e finalidade, evitando unha aplicación extensiva das 
mesmas. 

- Eliminación do réxime de bonificacións ás SICAV. 
 
5. Medidas efectivas de loita contra a fraude e a evasión fiscal, así como en 
xeral a economía soterrada: 
 

- Potenciación da investigación de fraudes organizadas e delituosas, dun 
xeito particular coa creación dunha Oficina Antifraude a partir da Oficina 
Nacional de Investigación da Fraude (ONIF), ampliando competencias e 
despregue territorial. 

- Actuación normativa e executiva contra os paraísos fiscais: 
o Establecemento dun gravame especial sobre movementos de 

fondos con paraísos fiscais. 
o Impedir, a través da falta de recoñecemento da personalidade 

xurídica, ás entidades e sociedades mercantís constituídas en 
paraísos fiscais para intervir no tráfico mercantil no Estado 
español. 

o Prohibir ás entidades financeiras españolas a constitución de 
filiais ou sucursais en paraísos fiscais. 
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o Agravar as penas por delitos económicos e por fraude fiscal 
cando se cometa a través da utilización de paraísos fiscais.  

- Deseño e execución dun Plan específico de actuación contra sociedades 
“pantalla” ou interpostas, así como de mediadores (testaferros) que 
facilitan a fraude fiscal. 

- Elaboración dun sistema obrigatorio de documentación de toda a 
actividade desempeñada por parte dos profesionais, empresarios e 
autónomos, en especial nas sociedades profesionais, como mecanismo 
de comprobación da facturación coa actividade económica real. 

 
3. Austerida3. Austerida3. Austerida3. Austeridade do gasto público vinculada á racionalización administrativade do gasto público vinculada á racionalización administrativade do gasto público vinculada á racionalización administrativade do gasto público vinculada á racionalización administrativa    
    
O acentuado descenso da recadación pública non só pon de manifesto a 
necesidade de actuar sobre os ingresos públicos, na liña exposta no apartado 
anterior, senón tamén en afondar na  austeridade no gasto público.  
 
Agora ben, a austeridade non pode significar redución do investimento 
produtivo nin tampouco do gasto destinado a políticas sociais, senón que 
deben adoptarse unha serie de medidas, incluso de alcance estrutural, dirixidas 
a racionalizar a administración e á eliminación de duplicidades no aparato 
burocrático administrativo. 
 
1. Racionalización e eficiencia administrativa no ámbito da Administración Xeral 
do Estado: 
 

- Supresión de Ministerios con competencias transferidas ás 
Comunidades Autónomas. 

- Redución de gasto corrente non asociado aos servizos administrativos 
en todas as administracións, empresas e entes públicos, altos órganos 
consultivos, Casa Real: atencións protocolarias, parque móbil, gastos de 
desprazamento, publicidade institucional. 
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- Implantación gradual de ferramentas informáticas baseadas en software 
libre e non privativo no ámbito a administración, empresas e entidades 
públicas.  

- Acometer unha estratexia de redución do gasto militar, especialmente en 
gasto corrente, nos catálogos de persoal correspondente ás escalas de 
mando (oficiais, suboficiais), e nos derivados da presenza en misións no 
estranxeiro. 

- Emprender unha estruturación máis simplificada das Forzas e Corpos de 
Seguridade do Estado, a través da creación dun Corpo único policial 
nese ámbito, que permita unha redución de infraestruturas e gastos 
comúns, e do despregue de Policías propias das Comunidades 
Autónomas cuxa lexislación así o prevea. 

- Transferencia dos servizos da administración periférica ás Comunidades 
Autónomas, a excepción dos asociados a competencias exclusivas do 
Estado. 

 
2. Establecemento dun novo mapa de administración local: 
 

- Instauración dun novo modelo de administración local, promovendo 
unha reforma legal que reduza o papel das Deputacións Provinciais en 
beneficio dos concellos e as CCAA, como primeiro paso para a 
supresión das entidades provinciais. 

- De forma parella á reforma das institucións provinciais, dotar de maior 
financiación e recursos económicos aos concellos, como institucións 
máis próximas aos ciudadáns e auténticos entes representantes do 
interese local. 

 
3. Novo modelo de xestión orzamentaria e tributaria, coa creación de Axencias 
Tributarias nas CCAA que recaden e xestionen os tributos estatais, co 
obxectivo de mellorar a transparencia, eficacia e unha redución da estrutura 
burocrática da AEAT. 
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IIIIIIII. ACCESO AO CRÉDITO E REFORMA DO SISTEMA FINANCIEIRO. ACCESO AO CRÉDITO E REFORMA DO SISTEMA FINANCIEIRO. ACCESO AO CRÉDITO E REFORMA DO SISTEMA FINANCIEIRO. ACCESO AO CRÉDITO E REFORMA DO SISTEMA FINANCIEIRO    
    
1. Acceso ao crédito e reactivación económica. 1. Acceso ao crédito e reactivación económica. 1. Acceso ao crédito e reactivación económica. 1. Acceso ao crédito e reactivación económica.     
 
As restricións no acceso ao crédito, aínda persistentes, son o maior lastre para 
iniciar a xeira da recuperación e o crecemento económicos. Malia o esforzo 
público realizado para dotar de liquidez ao sistema financeiro, as entidades, 
como regra xeral, relegaron a súa función de axentes crediticios para priorizar a 
presentación de resultados contábeis máis saneados, ante os seus accionistas 
e inversores. 
 
Neste escenario, onde seguen existindo obstáculos á fluidez do crédito nas 
canles financeiras tradicionais, desde o ámbito público non se pode 
permanecer inactivo ou afondando en medidas de eficacia limitada, senón que 
é preciso ir máis alá, reformulando os instrumentos do crédito oficial para que 
exerzan o papel de mediadores financeiros en toda a súa extensión: 
 

- Constitución do Instituto de Crédito Oficial como unha banca pública con 
vocación comercial, especializada na concesión directa de créditos a 
PEMEs, emprendedores e autónomos a través dunha rede comercial 
propia. 

- Creación de liñas de crédito directo do ICO ao sector primario no seu 
conxunto (agrario e pesqueiro), con atención preferente aos subsectores 
máis afectados pola crise e unha financiación que asegure a viabilidade 
das explotacións e/ou outros centros de produción, cooperativas e 
industria transformadora . 

- Elevar os límites de risco que asume o ICO nas liñas de mediación. 
 
2. L2. L2. L2. Loita contra a morosidadeoita contra a morosidadeoita contra a morosidadeoita contra a morosidade    
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O incremento da morosidade está afectando de maneira importante a moitas 
empresas, profesionais e autónomos, pois o retraso inxustificado no cobro de 
facturas por intercambio de bens ou servizos prestados pon en perigo a súa 
supervivencia ao estar –debido á crise financeira- cada vez máis limitado o 
recurso ao crédito a curto prazo e sufrir constantes tensións de tesourería que 
os empuxan tamén a retrasar pagos, o que xenera unha perigosa espiral que 
acaba tendo negativas consecuencias para o conxunto do sistema económico.  
 
Por iso, é preciso acometer as reformas necesarias que reduzan a morosidade 
nas operacións comerciais, en especial por parte das Administracións Públicas 
erradicando a súa posición privilexiada cando exercen como demandantes de 
bens e servizos, e ademais, en caso de que persista, existan mecanismos para 
cando se produza unha demora nos pagos, que exista un resarcimento xusto a 
quen a sofre.  
 
De forma sucinta, os principios nos que se fundamenta a reforma son: 
 

- Establecer a obriga de pago a un prazo máximo de 30 días naturais para 
as Administracións Públicas, e de 60 días naturais para o pago a PEMEs 
e autónomos no sector privado, incluídos no seu caso os períodos 
vacacionais ou festivos, seguintes á realización da operación comercial 
ou profesional. 

- De xeito especial, esixir o cumprimento de dito prazo en todos os elos da 
cadea produtiva, de xeito que os contratistas principais, sexa dunha 
Administración Pública ou de corporacións privadas, abonen aos 
subcontratistas puntualmente as súas obrigas económicas. 

- Esixencia da reclamación por xuros de demora desde a data de 
incumprimento do pago debido que, en todo caso, non poderán ser 
inferiores ao xuro legal do diñeiro incrementado nun 50 por 100. 
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- Axilización dos procesos xudiciais de reclamación por créditos e 
dédebas no tráfico comercial, e simplificación dos requisitos de 
acreditación da existencia de débeda. 

- Establecemento dun proceso áxil e preferente de reclamación de 
débedas por operacións comerciais fronte ás Administracións Públicas, 
así como dun réxime de responsabilidades das persoas titulares de 
órganos de contratación ou xestión económica que incorran 
abusivamente en demora no pago das obrigas económicas contraídas. 

- Na contratación do sector público, antes da devolución das garantías ao 
contratista principal, establecer a obrigatoriedade de acreditación por 
parte deste do pago de todas as operacións comerciais e profesionais 
contraídas cos subcontratistas por razón da obra, servizo ou prestación 
obxecto do contrato público. 

- Modificación da normativa do IVE para fixar o prazo de ingreso do 
imposto na data de cobro de cada factura, non da súa expedición, por 
parte de PEMEs e autónomos. 

 
3. Reestruturación das entidades de crédito.3. Reestruturación das entidades de crédito.3. Reestruturación das entidades de crédito.3. Reestruturación das entidades de crédito.    
 
En xuño de 2009 aprobáronse as normas reguladoras do Fondo de 
Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), que tiña por obxectivo unha 
intervención a nivel estatal no sector financeiro con achega de diñeiro público. 
Baixo o pretexto formal de garantir a solvencia e liquidez do sistema financeiro, 
os debates precedentes, e sobre todo o desenvolvemento posterior, amosou a 
verdadeira intención baixo a que se ideara o FROB: propiciar principalmente a 
reestruturación das caixas de aforro, despoxándoas do seu carácter social e 
territorial, a través dunha opción centralizada, por riba das competencias 
autonómicas ao relegar a súa intervención e opinión.  
 
Por outra parte, as condicións e prazos impostos para o acceso aos fondos do 
FROB, malia a inxente contía de recursos económicos públicos asignados, 
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poñen en cuestión a súa eficacia e idoneidade en relación cos obxectivos 
propostos e suscita dúbidas sobre a súa eficacia na restauración do crédito á 
economía produtiva. De feito, desde a súa entrada en vigor as entidades 
financeiras non variaron a súa política crediticia, e os anuncios de fusións e 
reestruturacións bancarias feitos públicos reflicten a intención de ditas 
entidades de destinar os citados recursos a sanear os seus balances de forma 
preferente, na vez de impulsar a financiación dos depositantes, as empresas e 
os autónomos.   
 
O itinerario iniciado debe ser variado, co fin de poder seguir, desde a 
perspectiva de Galiza, mantendo un mapa financeiro galego propio con 
alicerces nas caixas de aforro, e que os seus centros de decisión non sexan 
desprazados a outros territorios. Baixo este prisma, as propostas son: 
 

- Co fin de protexer o interese público, a intervención do FROB debe ir 
destinada prioritariamente á restauración da financiación da economía 
produtiva, polo que se garantirá que o destino final por parte das 
entidades financeiras dos fondos ou avais con cargo ao FROB van 
dirixidos á recuperación do crédito ás empresas, emprendedores, 
autónomos e ao consumo. 

-  Retirada do recurso de inconstitucionalidade contra a reforma de 
determinados preceptos da Lei de Caixas de Galiza, e levantamento dos 
efectos suspensivos do mesmo. 

- Manter as competencias autonómicas sobre as caixas de aforro, 
retomando a capacidade de autorización ante calquera reestruturación, 
incluso as efectuadas ao amparo do FROB ou de calquera outra 
intervención do Banco de España. 

- Asegurar a continuidade dun mapa financeiro propio en Galiza, a través 
dunha fusión das súas caixas de aforro, facilitando o acceso aos 
mecanismos establecidos, particularmente o apoio económico do FROB. 
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IIIIIIIII. PROTECCIÓN DA ESTABILIDADE E GARANTÍA DO EMPREGOI. PROTECCIÓN DA ESTABILIDADE E GARANTÍA DO EMPREGOI. PROTECCIÓN DA ESTABILIDADE E GARANTÍA DO EMPREGOI. PROTECCIÓN DA ESTABILIDADE E GARANTÍA DO EMPREGO    
    
Malia que no existen evidencias, salvo as ideolóxicas, que relacionen a 
situación de crise actual co modelo de relacións laborais, as elites económicas 
situaron a necesidade dunha reforma laboral baseada na flexibilización e 
precarización aínda maior das relacións laborais. 
 
Non só nos opoñemos a esa intención, senón que entendemos necesaria unha 
reforma en sentido inverso, ante a desprotección cada vez maior dos 
traballadores/as: 
    

- Modificar o réxime das relacións laborais, retomando unha regulación 
máis equitativa co fin de asegurar a estabilidade no emprego e o 
establecemento claro de límites á flexibilidade na contratación temporal 
e a tempo parcial. 

- Restrinxir o ámbito de actuación das empresas de traballo temporal, 
para orientar a súa actividade exclusivamente a funcións moi 
especializadas ou non habituais nas empresas. 

- A revisión das políticas de fomento do emprego, concentrando as 
axudas á contratación en colectivos específicos con altas taxas de 
desemprego. 

- Avanzar nun mellor reparto do tempo de traballo, como política creadora 
de emprego, incentivando a acomodación do horario semanal á 
conciliación da vida familiar e propiciando un gran pacto en todos os 
sectores e actividades económicas para avanzar nun novo patrón de 
horarios laborais. 

- Incremento progresivo do salario mínimo interprofesional, até situalo na 
contía media da Unión Europea. 

- Potenciar a negociación colectiva a nivel da Comunidade Autónoma, 
evitando a centralización das unidades de negociación, e así mesmo, 



 
BASES PARA UN “ACORDO SOBRE ECONOMÍA E EMPREGO”    

 14 

atribuír a lexitimación para negociar nos grupos de empresa aos 
sindicatos máis representativos a nivel autonómico 

    
IVIVIVIV. GARANTIR O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS. . GARANTIR O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS. . GARANTIR O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS. . GARANTIR O SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS.     
    
Malia existir unha coincidencia xeralizada de que as causas da crise se atopan 
na explosión da burbulla financeira provocada polas irresponsábeis prácticas 
do sector bancario e a falta dunha supervisión e regulación pública, volve a 
focalizarse, como unha das medidas para superar a crise, a reforma das 
pensións, ben prolongando a vida laboral ben reducindo a súa contía, ideas 
que xa foran deslizadas, con anterioridade, en particular a extensión do período 
de referencia para o cálculo da pensión a toda a vida laboral (2003), 
estimándose que suporía unha rebaixa nas prestacións de xubilación en torno 
ao 30 por 100, ademais de provocar unha forte redución de perceptores da 
pensión máxima. 
    
Baixo o pretexto de reducir o gasto público en pensións, estanse potenciando 
os sistemas persoais xestionados por institucións financeiras e afondando 
nunha liña de esvaecemento do sistema público de pensións, de maneira que 
se avanza cada vez máis cara a unhas pensións mínimas subministradas pola 
Seguridade Social, abrindo así camiño ás formulacións persoais de previsión 
social, para que nun futuro sexan a parte máis importante do sistema de 
pensións. Seguir avanzando nesa liña tamén restrinxe a liberdade e o dereito 
de opción dos cidadáns, pois sitúa as pensións públicas en mínimos de 
subsistencia que non permiten obter rendas dignas, co cal o recurso ao sistema 
privado será máis unha obriga que un convite amigábel. Iso supón tamén 
abandonar o control democrático da xestión da maior parte dos recursos para a 
vellez, que si garante do carácter público.  
    
É por iso que a nosa alternativa fundaméntase no reforzo xeral do sistema 
público de Seguridade Social, e en concreto nun sistema de pensións de 
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xestión e control públicos que asegure ingresos dignos cando se acade a idade 
na que se produce o cese na actividade laboral, e como única garantía para 
poder realizar unha política redistributiva dos recursos dispoñíbeis entre todas 
as persoas. A proposta concrétase nos seguintes principios:  

- Reforzar o sistema público de pensións, e insistir na vixencia do sistema 
de reparto interxeracional como o mellor mecanismo para transferir 
renda entre activos e pasivos.  

- Manter a idade actual de xubilación. 
- Rexeitar calquera proposta que implique a extensión do período de 

referencia para o cálculo das pensións de xubilación, mantendo, a eses 
efectos como referencia para determinar a contía das pensións, a parte 
final da vida laboral.  

- Reforzar o nivel protector da Seguridade Social, aumentando o gasto 
global na protección social até acadar como mínimo o gasto medio en 
protección social do conxunto da UE, co obxectivo, entre outros, de 
incrementar substancialmente as pensións máis baixas, tanto de 
carácter contributivo como non contributivas. 

 
VVVV. . . . IMPULSO Á PRODUTIVIDADE E Á INVERSIÓN EN INNOVACIÓN (I+D)IMPULSO Á PRODUTIVIDADE E Á INVERSIÓN EN INNOVACIÓN (I+D)IMPULSO Á PRODUTIVIDADE E Á INVERSIÓN EN INNOVACIÓN (I+D)IMPULSO Á PRODUTIVIDADE E Á INVERSIÓN EN INNOVACIÓN (I+D)    
    
Ante a crise actual, é preciso redefinir o noso modelo produtivo e o tipo de 
especializacións predominantes na dirección dunha economía baseada no 
coñecemento, máis produtiva e sostíbel. 
 
A adopción dunha política industrial activa, que permita un novo modelo de 
crecemento a través do impulso de inversión en desenvolvemento científico, 
tecnolóxico, da formación e da cualificación, que faciliten a adopción de novos 
métodos de produción e formas de organización máis eficientes que potencien 
a capacidade de innovación, debe ser clave para intentar recuperar o 
dinamismo da actividade económica e o emprego. 
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Unha reorientación nesa dirección implica a todas as políticas, desde a 
educación á política do solo, desde a política fiscal á política medioambiental, 
desde as políticas laborais ás políticas sectoriais, pero entre todas elas ocupan 
un lugar central as políticas de I+D e innovación. 
 
O esforzo público debe erixirse á creación do entorno e dos recursos  
necesarios que permitan reforzar o contido en coñecemento de todas as 
actividades produtivas, intensificando o apoio a aquelas especialmente 
intensivas en coñecemento: persoas altamente cualificadas, estruturas de 
investigación e tecnolóxicas acaídas, recursos financeiros e sistema de 
incentivos, regulación e estratexia de longo prazo. 
 
Xa que logo, tendo en conta a importancia das políticas de I+D e innovación, 
así como o seu carácter transversal, avogamos por: 
  

- Impulsar un gran Pacto pola Innovación que inclúa ás CCAA e aos 
axentes sociais, no cal se estableza a estratexia e obxectivos, e que, 
para garantir o cumprimento dos mesmos, se estableza un marco de 
financiación plurianual ambicioso e brindado, con compromisos anuais 
orzamentarios. 

 
- Favorecer un marco fiscal que incentive a innovación. De forma 

inminente débese proceder á modificación da Lei reguladora dos Fondos 
e Sociedades de Capital Risco, de maneira que, por unha parte, se 
exclúan as actividades das “private equity” e as sociedades de inversión 
que operan con empresas cotizadas nos mercados de valores ou os que 
desenvolvan actividades que non estean claramente ligadas a 
actividades innovadoras e novas tecnoloxías; e, por outra parte, se 
aplique o concepto de capital risco e o tratamento fiscal favorábel a un 
abano restrinxido de actividades innovadoras claramente delimitadas 
(biotecnoloxías, novos materiais, enerxías renovábeis, etc.). 
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VVVVI. APOII. APOII. APOII. APOIO AO AO AO AOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉXICOS PARA OS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉXICOS PARA OS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉXICOS PARA OS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉXICOS PARA 
FOMENTAR A CREACIÓN DE EMPRFOMENTAR A CREACIÓN DE EMPRFOMENTAR A CREACIÓN DE EMPRFOMENTAR A CREACIÓN DE EMPREEEEGGGGOOOO    

 
Para iniciar a xeira da recuperación económica e do emprego, no caso de 
Galiza, deben ser obxecto dunha especial atención e apoio os sectores 
económicos que tradicionalmente serviron de sustento á economía, e que foron 
obxecto de traumáticas reconversións sen que se obtivesen uns resultados 
satisfactorios após ese proceso, aínda contando coas vantaxes comparativas 
para iso.  
 
Así mesmo, tamén debe recabar a nosa atención a situación de sectores 
emerxentes -como a enerxía eólica- que poden ver lastrado o seu 
desenvolvemento de manterse os actuais impedimentos para unha óptima 
senda de expansión. 
 
1. 1. 1. 1. Apoio ao sector lácteoApoio ao sector lácteoApoio ao sector lácteoApoio ao sector lácteo    
 
É necesaria a posta en marcha de medidas que contribúan a paliar a crise que 
atravesa o sector lácteo. Propoñemos as seguintes: 

 
• Creación dun Fondo Lácteo cunha contía de 150 millóns de euros, cos 

obxectivos de inxectar liquidez adicional ao sector e de compensar a 
eliminación do sistema de cotas lácteas previsto para 2015. 

 
• Reformular a aplicación do Exame de Saúde da PAC no Estado Español, de 

maneira que os fondos da modulación se destinen preferentemente ao 
sector lácteo, en concreto o galego, que sofre dunha maneira máis directa 
as reformas comunitarias. 
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• Garantir a correcta aplicación do acordo sobre homologación de contratos, 
impulsado polo Ministerio en 2009.  

 
• Aprobar un paquete de estímulos fiscais -rebaixas de impostos e 

cotizacións sociais-, en tanto non se supere a crise que atravesa o sector 
lácteo. 

 
No marco da Presidencia do Estado Español na UE, o Goberno deberá manter 
unha posición decidida en apoio dos intereses do sector ante as institucións 
comunitarias, defender a capacidade produtiva e asegurar unha formación de 
prezos xusta, polo que se deberán aplicar as seguintes medidas:  

 
• Impulsar normativas destinadas a mellorar a regulación do prezo de 

referencia do leite, e, con carácter extensivo, doutros produtos alimentarios, 
de maneira que se teñan en conta os custes de produción e se proporcione 
unha información transparente ao consumidor dos custes ao longo de toda 
a cadea alimentaria.  

 
• Revisión da política de liberalización do sector lácteo en 2015 e do 

incremento lineal de cotas lácteas, para que se redistribúan a aqueles 
Estados que teñen unha cota moi inferior ao seu consumo interno e nos que 
existen segmentos de explotacións, como é o caso de Galiza, que precisan 
máis cota para ser viábeis.  

 
• Manter e incrementar a intervención pública no mercado de leite na 

formación de prezos, revisando as decisións relativas á eliminación e 
relegación dos mecanismos de control público sobre o sector.  

 
2. Fomento d2. Fomento d2. Fomento d2. Fomento das eneras eneras eneras enerxías renovábeis exías renovábeis exías renovábeis exías renovábeis e d d d doooo a a a afffforro orro orro orro e eficiencia do consumo e eficiencia do consumo e eficiencia do consumo e eficiencia do consumo 
enerxenerxenerxenerxético.ético.ético.ético.    
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O sector das enerxías renovábeis, e en concreto a enerxía eólica, goza dun 
grande desenvolvemento en Galiza, aínda que as súas potencialidades futuras 
pasan por que se cree o marco acaído para a súa expansión. Ademais, as 
políticas destinadas ao aforro e á eficiencia enerxética deben ocupar un papel 
central. Para iso propoñemos as seguintes medidas: 
 
• Promoción das enerxías renovábeis: 

- Supresión do rexistro de preasignación de retribución creado polo Real 
Decreto-Lei 6/2009. Este rexistro constitúe un colo de botella para o 
desenvolvemento das enerxías renovábeis, recorta as competencias das 
CCAA no réxime especial e está ocasionando un grave problema para a 
industria que subministra equipos ás instalacións de produción de enerxía 
eléctrica. 
- Definición e implantación, en colaboración coas comunidades autónomas, 
dun plan de repotenciación dos parques eólicos con maior antigüidade. 
 

• Infraestruturas Enerxéticas de Transporte de enerxía eléctrica, gas e 
petróleo: 
No que atinxe á Planificación 2007-2016, débese instar aos axentes 
económicos responsábeis do desenvolvemento das infraestruturas (REE e 
ENAGÁS) a que intensifiquen o ritmo inversor e se cumpran os prazos 
previstos; revisar o seu contido para introducir infraestruturas claves para o 
desenvolvemento industrial e enerxético de Galiza: incremento da 
capacidade do gasoduto Tui-Ribadeo, da liña de alta tensión Trives-Douro 
Internacional, etc; e por último, facilitar a tramitación dos proxectos de 
infraestruturas das redes de transporte a través da simplificación 
administrativa. 
 

• Aforro e eficiencia enerxética.  
- Incremento dos fondos da “estratexia E4 para o aforro e a eficiencia 
enerxética” e orientalos preferentemente, en colaboración coas CCAA, a 
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accións que supoñan o incremento do consumo (plan Renove de 
electrodomésticos, de turismos, etc.) ou da inversión empresarial que 
fomente a súa eficiencia enerxética.  
- Establecer, en colaboración coas CCAA, un “plan de localización eficiente 
de industrias intensivas en consumo de enerxía eléctrica” que incentive a 
implantación deste tipo de industrias nas CCAA exportadoras de enerxía 
eléctrica, de maneira que se reduzan as perdas no seu transporte.  
 

• Regulación enerxética.  
- Introducir cambios na regulación dos mercados maioristas de enerxía 
eléctrica para conseguir unha redución real do prezo da enerxía e para 
evitar posicións de dominio de mercado.  
- Introducir sistemas de descontos nas tarifas de último recurso para os 
clientes que consumen electricidade nas CCAA con perfil exportador de 
enerxía cara a outros territorios, así como para os que consumen gas 
natural nas CCAA con plantas regasificadoras.  

 
3. 3. 3. 3. Desenvolvemento do sector naval civil en GalizaDesenvolvemento do sector naval civil en GalizaDesenvolvemento do sector naval civil en GalizaDesenvolvemento do sector naval civil en Galiza. . . .     
 
O sector naval é estratéxico para Galiza. No actual contexto de Presidencia 
española da UE, o Goberno debe impulsar a apertura dun proceso negociador 
para revisar os acordos do ano 2004 -que limitan até o ano 2015 a actividade 
do estaleiro de Fene a tarefas auxiliares do estaleiro Navantia-Ferrol-, coa 
finalidade de que o estaleiro de Fene poida desenvolver plenamente as súas 
actividades produtivas en todos os ámbitos da construción naval civil. 
 
4. 4. 4. 4. Reformas estruReformas estruReformas estruReformas estruturaturaturaturais no marco europeo a favor do sector pesqueiro.is no marco europeo a favor do sector pesqueiro.is no marco europeo a favor do sector pesqueiro.is no marco europeo a favor do sector pesqueiro.    
    
Galiza é unha potencia pesqueira. Sen embargo, as políticas da UE non 
cambiaron a situación de marxinación estrutural da pesca galega desde o 
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ingreso do Estado español no “Mercado Común” (1986). Aproveitando a 
Presidencia de turno da UE, o Goberno debe impulsar que: 
 

- Galiza teña a consideración de zona altamente dependente da pesca, así 
como un tratamento diferenciado para a pesca de baixura e o marisqueo.  
 
- No marco da reforma da política común de pesca se contemple a 
modificación do principio de estabilidade relativa, e que se substitúa o actual 
sistema de TAC e cotas por outro alternativo que, asegurando a 
sustentabilidade dos recursos, teña en conta os dereitos históricos de 
Galiza e o esforzo pesqueiro.  

 
5. Impulso á vivenda de protección oficial5. Impulso á vivenda de protección oficial5. Impulso á vivenda de protección oficial5. Impulso á vivenda de protección oficial....    
    
O BNG considera acertada unha estratexia de impulso da vivenda de 
protección oficial (VPO) e de fomento do aluguer, así como o impulso á 
rehabilitación e á eficiencia enerxética dos edificios. Sen embargo, para o 
impulso efectivo da VPO é necesario levar adiante a medida que se expón de 
seguido. 
 
O Goberno debe incluír na tributación superreducida do IVE a todos os tipos de 
vivenda protexida. No plan de vivenda estatal existen tres tipos de vivenda 
protexida: de réxime especial, de prezo xeral e de prezo concertado; pero só ás 
cualificadas como de protección especial de réxime especial ou de promoción 
pública se lles aplica un IVE do 4%. De levarse a termo esta medida, todos os 
tipos de  vivenda protexida terían o mesmo tratamento no IVE, fomentando a 
VPO no seu conxunto. 
 
6. 6. 6. 6. Desenvolvemento das TecnoloxíaDesenvolvemento das TecnoloxíaDesenvolvemento das TecnoloxíaDesenvolvemento das Tecnoloxíassss da Información e da Información e da Información e da Información e Comunicación.  Comunicación.  Comunicación.  Comunicación. 
PPPParticipación autonómica na súa planificación e fomarticipación autonómica na súa planificación e fomarticipación autonómica na súa planificación e fomarticipación autonómica na súa planificación e fomentoentoentoento....    
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O Goberno do Estado debe desenvolver unha política de telecomunicacións 
que favoreza a competencia, o investimento en novas infraestruturas e o 
equilibrio territorial. En concreto, é de vital importancia impulsar a participación 
das CCAA na planificación, xestión e explotación do espazo radioeléctrico, así 
como posibilitar a concesión de licenzas de espectro radioeléctrico de ámbito 
autonómico.  
 

Outras medidas que fomentarán o axeitado desenvolvemento das TIC son: 
 

- Impulso ao software non privativo e regulación de protección do software 
baseada na Lei de Propiedade Intelectual no canto de estar baseada na 
concesión de patentes. 
- Fomentar a implantación universal da banda larga e establecer as tarifas 
de acceso a Internet ao redor de media europea, cunha calidade 
homologábel coa media europea.  
- Promover a interoperabilidade e esixir o cumprimento dos estándares de 
accesibilidade. 
 

VIVIVIVII. I. I. I. DESENVOLVEMENTO DE INFRAESTRUTURAS ESTRATÉXICASDESENVOLVEMENTO DE INFRAESTRUTURAS ESTRATÉXICASDESENVOLVEMENTO DE INFRAESTRUTURAS ESTRATÉXICASDESENVOLVEMENTO DE INFRAESTRUTURAS ESTRATÉXICAS E  E  E  E 
POLÍTICA DE TRANSPORTEPOLÍTICA DE TRANSPORTEPOLÍTICA DE TRANSPORTEPOLÍTICA DE TRANSPORTE    
 

1. Garantir a execución de infraestrutu1. Garantir a execución de infraestrutu1. Garantir a execución de infraestrutu1. Garantir a execución de infraestruturas estratéxicas para Galiza.ras estratéxicas para Galiza.ras estratéxicas para Galiza.ras estratéxicas para Galiza.    
 
O actual contexto de crise económica e o recente “Plan de Austeridade”, que 
fixa para este ano unha redución de gasto ministerial en 3500 millóns de euros, 
dos cales 1760 millóns de euros corresponderán ao Ministerio de Fomento, non 
poden servir de pretexto para frear ou retardar as principais infraestruturas 
comprometidas polo Goberno central con Galiza, infraestruturas que son 
estratéxicas para o desenvolvemento social e económico do noso país. 
 
Galiza presenta un déficit histórico en materia de infraestruturas, ao que se 
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suma o actual atraso na execución das obras da alta velocidade ferroviaria con 
respecto ás previsións iniciais. Polo tanto, é necesario garantir os prazos para a 
execución das infraestruturas ferroviarias que permitan vertebrar a Alta 
Velocidade en Galiza (Eixo Atlántico) así como a súa conexión coa Meseta. A 
estas infraestruturas hai que sumar a esixencia de finalización en prazo dos 
Portos Exteriores da Coruña e Ferrol, así como a Autovía Transcantábrica e a 
A-54 que unirá Santiago e Lugo.  
 
2. Impulso ao transporte público e á intermodalidade2. Impulso ao transporte público e á intermodalidade2. Impulso ao transporte público e á intermodalidade2. Impulso ao transporte público e á intermodalidade    
 
Débense impulsar políticas que fomenten o transporte público e o seu uso por 
parte da poboación. Neste sentido, o Goberno, en colaboración coas CCAA, 
deberá deseñar plans de transporte público metropolitano nas grandes urbes. 
 
Así mesmo, o BNG comparte a necesidade de introducir infraestruturas 
intermodais co fin de garantir unha integración óptima dos diferentes modos de 
transporte. En Galiza, o fomento da intermodalidade ten un carácter 
estratéxico, e pasa por:  
 

- Dotar de conexións ferroviarias aos principais portos galegos, 
especialmente aos Portos Exteriores da Coruña e Ferrol. 

- Dotar de conexión ferroviaria coa cidade ao Aeroporto de Lavacolla-
Santiago, e estudar a viabilidade de establecer conexións ferroviarias 
dos outros dous aeroportos galegos coas súas respectivas cidades. 

- Dotar ás principais cidades galegas de estacións intermodais, ligadas á 
implantación da Alta Velocidade. 

 
 
 
 


