
71

A economía galega continúa en 2015 coa
súa tendencia positiva ao presentar no con-
xunto do ano un crecemento interanual acu-
mulado do seu Produto Interior Bruto (PIB)
real a prezos de mercado do 2,1% (3,2%
segundo os datos publicados polo INE na
Contabilidade Rexional de España) fronte ao
0,4% do ano anterior. Este dinamismo
segue a ser máis feble que o rexistrado no
conxunto do Estado (3,2%) e lixeiramente
superior ao da zona euro (1,9%).

Os datos do cadro macroeconómico reflicten
que Galicia presenta taxas de variación in-
teranuais cada vez máis positivas, acadando
no cuarto trimestre un incremento do 2,6%,
nove décimas menos que a media estatal.
Os datos intertrimestrais indican a tenden-
cia positiva da economía galega e a mellora
do dinamismo económico ao longo de todo
o ano a diferenza do que acontece no caso
español, onde as taxas de crecemento pre-
sentan un certo estancamento.

A devandita recuperación da actividade tras-
lada o seu efecto positivo ao mercado de

traballo atendendo tanto ao incremento do
volume total da ocupación, xa se mida en
termos de poboación ocupada, afiliacións ou
postos de traballo equivalentes a tempo
completo, como se se considera o descenso
do desemprego estimado pola EPA ou o re-
xistrado no Servizo público de emprego.
Con todo, este dinamismo non foi quen de
frear a forte caída poboacional e nomeada-
mente, a acusada redución da poboación
potencialmente activa (16-64 anos).

Análise macroeconómico da economía de 
Galicia

O principal motor de crecemento da econo-
mía galega dende o punto de vista da de-
manda é a demanda interna, cunha achega
de 2,8 puntos ao crecemento agregado do
PIB, en tanto que o sector exterior detrae
sete décimas en 2015. Comparado co acon-
tecido no conxunto do Estado, o diferencial
de crecemento ven explicado tanto pola
menor achega da demanda interna (3,7
puntos en España) como por detraer dúas
décimas menos (0,5 puntos) a externa.
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No que á demanda interna se refire, tanto o
gasto final en consumo privado como pú-
blico e o investimento presentan novamente
taxas de variación positivas, sendo o inves-
timento, medido pola formación bruta de ca-
pital (FBC), o compoñente máis dinámico
cun incremento interanual do 5,8%, máis de
cinco puntos superior ao estimado para o
ano anterior. Os datos trimestrais amosan
que este crecemento se manen ao longo de
todo o ano, salientando incrementos intera-
nuais superiores ao 6% no segundo e ter-
ceiro trimestre do ano. A nivel estatal, o
crecemento da FBC volve a presentar unha
maior intensidade, acadando unha taxa in-
teranual do 7%.

En relación ao investimento en bens de
equipo, é dicir, os utilizados como medios de
produción no proceso produtivo de bens e
servizos, os datos de variación media anual
do índice de produción industrial reflicten un
aumento considerable no ano 2015, sendo
a taxa de variación interanual do 9,1%
(7,2% en España). De xeito similar, as im-
portacións de bens de equipamento rexis-
traron en 2015 un crecemento moi

significativo, case un 22%, fronte ao lixeiro
descenso do ano anterior (–0,7%).

No que ao gasto en consumo final se refire,
o incremento do 2,2% rexistrado no ano
2015 ven motivado tanto polo comporta-
mento do consumo privado como polo pú-
blico. Como reflicte o cadro 1.2.2., o gasto
dos fogares aumenta un 2,3% respecto ao
ano anterior (0,5% en 2014), sendo esta
taxa interanual superior á do gasto das Ad-
ministracións Públicas, cunha medra do
1,9% (0,6% no ano anterior). Asemade,
cómpre mencionar que ao igual que aconte-
cía no caso do investimento, ambas as dúas
variables presentan un incremento inferior
ao estimado para a economía española,
onde o gasto das familias e institucións pri-
vadas sen fin de lucro medra un 3,1% e o
consumo público un 2,7%. 

O consumidor galego volve a ter unha per-
cepción menos pesimista atendendo á evo-
lución do indicador de confianza. Este
indicador toma valores entre –100 e 100,
correspondendo os valores entre 0 e 100
con percepcións favorables e entre 0 e –100
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con percepcións desfavorables, tanto máis
pesimistas ou optimistas canto máis se
aproximen aos valores extremos. No ano
2015 este indicador acada un valor negativo
de –10,6 puntos, cando no ano precedente
era de –18,8 puntos, en tanto que a percep-
ción da situación da economía galega, aínda
sendo negativa, mellora considerablemente
respecto ao do ano anterior (-1,0 en 2015 e
-17,3 en 2014). 

Outros indicadores que mostran a evolución
positiva do consumo das familias son o ín-
dice de vendas do comercio polo miúdo, que
medra un 4,5% respecto ao ano anterior
(prezos constantes). No caso das importa-
cións de bens de consumo, estas medraron
en 2015 un 3,7% respecto ao ano 2014,
sendo esta medra máis de tres veces infe-
rior á do conxunto do Estado (11,8%).

A licitación oficial pública segundo data de
anuncio rexistrou en Galicia un novo re-
punte  cun crecemento próximo ao 24% en
relación ao ano anterior (máis dun 36% en
2014), por mor da licitación da Administra-
ción Xeral do Estado, que medra un 43,3%,
e da Administración Autonómica, que se in-
crementa nun 28,9%. Por contra, o importe

da licitación pública da Administración Local
redúcese un 25,5%.

No que respecta á demanda externa, os
datos do cadro macroeconómico reflicten
que a súa achega negativa ven motivada
por un maior incremento das importacións
que das exportacións, sendo este ritmo de
crecemento inferior ao da economía espa-
ñola. Dunha banda, as importacións galegas
de bens e servizos medran no ano 2015 a
unha taxa interanual do 5,5% en relación ao
ano anterior, un punto e unha décima por
riba das exportacións. Doutra banda, no
conxunto do Estado o crecemento das im-
portacións foi do 7,5% fronte ao 5,4% no
caso das exportacións.

A partir da información proporcionada pola
Axencia Estatal da Administración Tributa-
ria, dedúcese que o incremento das expor-
tacións/expedicións, excluído o resto do
territorio español, superou no ano 2015 os
1.005 millóns de euros, consecuencia da
medra das exportacións galegas a países
comunitarios (1.206,5 millóns de euros). No
que respecta ás importacións/introducións,
estas aumentaron en 627 millóns de euros,
influenciado tanto polo incremento das com-
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pras a países da UE (343,9 millóns) como
polas procedentes de terceiros países
(283,1 millóns de euros máis que no ano
anterior).

• Agregados da oferta

A análise do cadro macroeconómico dende
a óptica da oferta indica que a principal ca-
racterística do conxunto do ano 2015 é o
crecemento de todos os grandes sectores
produtivos. A nivel agregado, cómpre resal-
tar en primeiro lugar o comportamento po-
sitivo da industria manufactureira, que se
sitúa como principal motor de crecemento
cunha taxa de variación interanual do 4,6%
respecto ao ano anterior, por diante da
construción (3,7%) que retoma as taxas po-
sitivas anteriores ao estalido da crise econó-
mica. A evolución trimestral ao longo de
todo o ano indica o crecemento continuo da

industria de manufacturas, que remata o
ano cunha medra do 7,5% respecto ao
mesmo trimestre do ano anterior.

Influenciado pola devandita tendencia do
conxunto das ramas manufactureiras, o
valor engadido bruto xerado polo conxunto
da actividade industrial, incluído o subsector
enerxético, presenta tamén taxas de crece-
mento positivas (2,1%) acadando no se-
gundo semestre de 2015 taxas superiores
ao 3%. Asemade, tanto o sector servizos
como o sector primario manteñen as taxas
positivas de variación interanual rexistradas
no exercicio anterior (2,0% e 1,4%, respec-
tivamente), se ben o sector primario pre-
senta unha ralentización no seu crecemento.
Ao igual que acontecía coa industria manu-
factureira, a evolución trimestral do veb xe-
rado polo conxunto das ramas terciarias
aumenta a medida que avanza o ano, rema-
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tando o cuarto trimestre de 2015 cunha
medra do 2,3% en relación ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior (3,4% no Estado).

En comparación co que acontece no con-
xunto do Estado tan só o subsector da in-
dustria manufactureira presenta un mellor
comportamento (3,8% fronte aos devandi-
tos 4,6% en Galicia) o que explica o diferen-
cial no crecemento do PIB polo lado da
oferta. A pesar da boa evolución da constru-
ción na comunidade autónoma, o seu incre-
mento en España é punto e medio superior,
acadando o 5,2%, sendo este incremento
do 3,5% no caso do sector industrial, do
3,1% no conxunto das actividades do sector
servizos e do 2,0% no sector primario.

• Distribución da renda

No ano 2015 continúa o incremento da re-
muneración dos empregadores aos seus
asalariados iniciado no ano anterior tras 5
anos de caídas (2009-2013). Ao longo do
último ano a remuneración salarial experi-
menta unha medra do 1,9%, catro décimas
menos que a taxa de variación interanual da
actividade produtiva medida en termos de
PIB nominal prezos correntes, sendo o in-

cremento similar no caso dos beneficios em-
presariais (en termos de excedente de ex-
plotación bruto/renda mixta bruta). Tras
esta evolución, a participación dos asalaria-
dos na renda sitúase no 44,5% en tanto que
o peso relativo dos beneficios sitúase no
45,3%. 

No que respecta á evolución da distribución
da renda no período 2008-2015, a partici-
pación dos asalariados na renda diminúe en
2,4 puntos porcentuais, pasando do 46,9%
no ano 2008 ata os devanditos 44,5% do úl-
timo ano. Pola contra, o peso dos beneficios
increméntase en 0,4 puntos porcentuais,
pasando do 45% ao devandito 45,3% en
2015. Cómpre resaltar que por terceiro ano
consecutivo o peso relativo das remunera-
cións salariais sobre o PIB é inferior ao dos
excedentes de explotación.

A taxa de variación interanual do índice
xeral de prezos (IPC) a decembro de 2015
foi do –0,2%, cando en decembro do ano
anterior este índice situouse no -1,0%. A
súa evolución ao longo do ano amosa unha
tendencia decrecente, acadando taxas de
variación negativas dende novembro de
2014.
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O aumento salarial medio pactado en Galicia
experimentou unha medra do 0,76%, dúas
décimas inferior ao rexistrado no ano ante-
rior. Galicia presenta un aumento salarial
pactado nos convenios de empresa similar á
media estatal (0,55% fronte ao 0,49% de
aumento medio en España), sendo superior
no caso dos convenios doutro ámbito
(0,79% fronte ao 0,75% a nivel estatal).

A evolución da importancia relativa da po-
boación asalariada no conxunto do em-
prego, medido en termos do número de
postos de traballo equivalente a tempo com-
pleto, mostra, segundo os datos das Contas
Económicas, que en 2015 os 821.095 asa-
lariados equivalentes a tempo completo, o
83,3% do total, distribúense o 44,5% da
renda.

A análise da distribución da renda pode fa-
cerse tamén a través da evolución do custo
laboral unitario real (CLUR), expresado pola
porcentaxe do produto por ocupado (produ-
tividade aparente) que se dedica a retribuír
o traballo (remuneración media por asala-
riado). Contablemente, o peso da remune-
ración de asalariados no PIB é igual ao CLUR
multiplicado pola taxa de asalarización.
Como se observa no cadro 1.2.6., o CLUR
continúa caendo en Galicia fronte a un in-
cremento no conxunto do Estado.

Á hora de estudar a evolución do CLUR dé-
bese ter en conta que o incremento da re-
muneración de asalariados no último ano é
moito máis intensa no conxunto do Estado
(3,9%) que en Galicia (1,9%) e, por outra
banda, o crecemento da produtividade apa-
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rente prodúcese en Galicia por un incre-
mento do PIB superior ao experimentado
polo emprego asalariado. 

• Inflación

No ano 2015 o índice xeral de prezos ao
consumo mantivo as taxas de variación in-
teranuais negativas rexistradas no segundo
semestre do ano anterior. No mes de de-
cembro o IPC rexistra un descenso dos pre-
zos do 0,2% en relación ao mesmo mes do
ano anterior, permanecendo constante no
conxunto do Estado. Se se considera o IPC
harmonizado (IPCH), que permite realizar
comparacións internacionais e examinar o
cumprimento do Tratado de Maastricht, os

prezos descenderon en España un 0,1% en
tanto que nos países da UE-28 a taxa inte-
ranual a decembro foi tamén negativa, si-
tuándose no –0,2%.

A nivel provincial, fronte ao descenso dos
prezos nas catro provincias galegas en de-
cembro de 2014, no último mes de 2015 o
IPC descende tan só en Ourense e  Ponte-
vedra (0,4% e 0,3%, respectivamente),
permanecendo constante nas outras dúas
provincias. 

Os incrementos de prezos máis acusados
rexístranse, tanto en Galicia como en Es-
paña, no grupo de alimentos e bebidas non
alcohólicas e no das bebidas alcohólicas e
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tabaco, seguidos polo da hostalaría. Por
contra, os grupos de produtos que presen-
tan un descenso dos prezos corresponden,
tal e como se aprecia no cadro 1.2.9., á vi-
venda e ao transporte. 

Atendendo á súa distribución segundo pro-
dutos, os prezos da calefacción, alumeado e
distribución de auga (6,2%), o leite (5,1%)
e o sucre (4,8%) son os que presentan o
maior descenso interanual no mes de de-
cembro de 2015. Por outra banda, os incre-
mentos máis acusados rexístranse nas
patacas e os seus derivados e nos aceites e
graxas, cun 13,7% e 24,3%, respectiva-
mente.

A inflación subxacente (non considera os
alimentos non elaborados nin os produtos
enerxéticos) aumentou ao longo de todo o
ano 2015 tanto en Galicia como no con-
xunto do Estado, rematando o ano cunha
medra interanual do 1% e 0,9%, respecti-
vamente. 

No concernente a outros indicadores de pre-
zos, o cadro 1.2.10. amosa que en Galicia,
a taxa de variación interanual do índice xeral
de prezos industriais (IPI) no mes de de-
cembro volveu a rexistrar unha nova caída
en 2015, sendo este descendo do 2,5%
fronte ao -3,9% do ano anterior (2,2% no
conxunto do Estado). Este descenso é con-
secuencia, fundamentalmente, do impacto
da evolución experimentada no caso dos
bens enerxéticos (-10,6%), presentando o
conxunto dos bens intermedios unha caída
do 2,6%. Por contra, os bens de consumo
duradeiro presentan en Galicia as taxas de
variación positivas máis acusadas (0,8%),
sendo este crecemento de catro décimas no
caso dos bens de consumo duradeiro e
dunha décima no dos bens de equipamento. 

• Custos e salarios

O aumento salarial pactado en Galicia no
conxunto dos sectores non primarios expe-
rimentou unha medra nominal do 0,76%,

l 1.2.7.



79

2015galicia

l 1.2.8.

l 1.2.9.



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

80

dúas décimas inferior ao incremento rexis-
trado no ano anterior. Esta ralentización ven
motivada pola evolución dos convenios dou-
tro ámbito, que experimentan un incre-
mento do 0,79% en relación ao ano anterior
(1,13% no ano 2014) mentres que os con-
venios de empresa mantense practicamente
estables (0,55% en 2015 e 0,47% no ano
anterior). Como se aprecia no cadro

1.2.11. Galicia e España presentan aumen-
tos salariais similares no último ano.

O custo laboral é o custo total no que incorre

un empregador pola utilización do factor tra-
ballo, incluíndo, polo tanto, o custo salarial
así como os chamados “outros custos”
(prestacións non salariais e cotizacións obri-
gatorias á Seguridade Social). A diferenza
do acontecido no ano anterior, o custo labo-
ral por traballador e mes en Galicia rexistrou
en 2015 un descenso do 0,7% (medra un
0,6% de media no conxunto do Estado) para
situarse nos 2.246,19 euros de media, un
12% menos que en España. Comparado co
resto das CC.AA. Galicia sitúase como a
cuarta Comunidade Autónoma cos custos la-

l 1.2.10.
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borais máis baixos segundo os datos da En-

quisa trimestral do mercado laboral (INE),
tan só por riba de Estremadura (2.111,56
euros por traballador e mes), Canarias
(2.174,11 euros) e a C. Valenciana
(2.245,46 euros). 

O sector de actividade cos custos laborais
máis elevados en Galicia e España foi nova-
mente a industria, cunha media de 2.629,08
euros en Galicia, o 86,7% da media estatal
(cadro 1.2.12.). Séguenlle a construción,
cun custo medio de 2.431,42 euros (o
91,2% do custo medio estatal) e os servi-
zos, con 2.135,53 euros (o 87% da media
española). 

O importe das ganancias salariais (pagos

ordinarios) por traballador e mes sitúa a Ga-
licia como a quinta Comunidade Autónoma
cos custos salariais ordinarios máis baixos,
por detrás de Estremadura e Canarias. Tras
unha redución do 0,9% respecto ao ano an-
terior (medra un 0,4% no conxunto de Es-
paña) estas ganancias acadaron no último
ano os 1.447,89 euros, case 192 euros
menos que a media estatal. 

En relación ao tempo de traballo, o número
de horas mensuais efectivamente traballa-
das, entendidas como as realmente traba-
lladas tanto en períodos normais de traballo
como en xornadas extraordinarias incluíndo
as horas perdidas no lugar de traballo, aca-
dan en Galicia no ano 2015 as 131,1 horas
(132,4 no ano anterior), fronte ás 129,1
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horas no conxunto do Estado (129,2 horas
no ano 2014). Os traballadores a tempo
completo teñen en Galicia 145,1 horas efec-
tivamente traballadas (144,8 horas de
media en España) e os traballadores a
tempo parcial, un total de 75,8 horas ao
mes (78,1 horas no conxunto do Estado).

Seguindo a tendencia de anos anteriores, a

construción é o sector de actividade con
máis horas pactadas, pagadas e efectivas,
seguido pola industria e os servizos. 

A pesar da redución do número de horas
efectivamente traballadas, o custo total por
hora increméntase un 0,4%, acadando un
valor monetario de 17,16 euros, fronte aos
19,78 euros de media en España. O custo
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salarial ordinario por hora medra un 0,1%,
situándose tamén por baixo da media esta-
tal (11,06 euros e 12,72 euros, respectiva-
mente).

• Mercado de traballo e produtividade

Tal como se analiza con máis detemento no
capítulo 2 desta Memoria, a recuperación
da actividade económica, cun incremento
do PIB real do 3,2% no ano 2015 segundo
os datos da Contabilidade Rexional do INE
(3,4% en termos nominais) trasládase ao
mercado de traballo, que experimenta un
incremento da ocupación, tanto se a me-
dimos a través das afiliacións (2,0%) como
a través da poboación ocupada ou os pos-
tos de traballo equivalentes a xornada
completa (1,9% en relación ao ano ante-
rior). Non obstante, a pesar do dinamismo

económico no último ano continúa o des-
censo da poboación activa, que se reduce
un 1%.

Ao longo do exercicio 2015, a devandita re-
cuperación da actividade favorece o incre-
mento da taxa de ocupación, que se sitúa
en 43,1%, inferior en máis de tres puntos
porcentuais á taxa de ocupación media do
conxunto do Estado (46,4%).

Tendo en conta a evolución do PIB (prezos
correntes) e o emprego equivalente a tempo
completo, a produtividade aparente do tra-
ballo, medida como o cociente entre estas
dúas variables, aumentou en Galicia no
2015 un 1,5%, case o dobre do rexistrado
na economía española (0,8%). En termos
reais, dos datos da Contabilidade Rexional
do INE despréndese que o incremento da
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produtividade aparente foi do 1,3% na co-
munidade galega fronte ao 0,2% no con-
xunto do Estado.

Atendendo á súa distribución sectorial, os
datos do PIB en termos nominais reflicten
que a economía galega presenta incremen-
tos da produtividade aparente en todos os
sectores agás no sector primario (-1,8%),
fronte aos incrementos nos outros sectores,
onde salientan a industria manufactureira e
a construción, con incrementos superiores
ao 3%. En termos reais, cómpre mencionar
que a produtividade da industria manufac-
tureira sitúase lixeiramente por baixo do 3%
(2,9% en ambos os dous casos), sendo po-
sitiva no caso do sector primario (0,3%).

A produtividade aparente do factor traballo
representa en Galicia o 88,5% da media es-
tatal, catro décimas por baixo da media do
ano anterior. Como indica o cadro 1.2.14.,
a produtividade aparente do emprego de
todos os sectores, agás o sector primario,
seguen por debaixo da media estatal.

Xunto ao incremento da ocupación e do de-
semprego, o cadro 1.1.11. [Mercado de

traballo en Galicia e España 2014-15] re-
flicte a importante caída do número de tra-
balladores afectados por procedementos de
regulación de emprego (48,6% menos que
no ano anterior), así como un incremento do
0,9%, no número de empresas inscritas na
Seguridade Social no réxime xeral e da mi-
naría de carbón (2,5% en España) e un des-
censo do 7,1% no número de sociedades
mercantís creadas no último ano, fronte ao
incremento do 0,5% de media estatal.

Marco orzamentario

Os Orzamentos da Comunidade Autónoma
de Galicia para o exercicio 2016, aprobados
pola Lei 12/2015, de 24 de decembro, asén-
tanse na previsión dun escenario favorable
de crecemento para os próximos anos, pre-
sentando neste ano un diferencial moi pe-

queno en relación á media española. O es-
cenario macroeconómico para a Comuni-
dade Autónoma prevé unha aceleración do
seu crecemento que se sustenta tanto na
achega da demanda interna, ao prever un
aumento do gasto final en consumo dos fo-
gares galegos e o mantemento do incre-
mento do gasto público, como na achega do
sector exterior. Asemade, estima que a taxa
de paro manterá a súa tendencia descen-
dente en comparación con anos anteriores.

Ao abeiro da Lei 2/2011, de 16 de xuño, de
disciplina orzamentaria e sustentabilidade fi-
nanceira, acordouse un límite de gasto non
financeiro dos orzamentos xerais da C.A.
para o exercicio 2016, de 8.873 millóns de
euros. Porén, o gasto non financeiro conso-
lidado sitúase en 8.804 millóns de euros,
cifra que acada o teito de gasto, xa que da
contía anterior habería que deducir máis de
45 millóns de euros por aplicación de novos
beneficios fiscais e 10 millóns de polo pase
a activos financeiros, e a diferencia de esta
suma (8.859 M€) e o teito de gasto
(8.873M€ é dicir 14 millóns de euros), é de-
bida a fondos finalistas do Estado estimados
no teito de gasto e que non se concretaron
no proxecto de lei de orzamentos xerais do
Estado.

Tanto a mellora do escenario macroeconó-
mico como os novos mecanismos crediticios,
nomeadamente as facilidades financeiras
proporcionadas polo Estado, permitiron que
a diferenza do acontecido nos últimos anos,
a Xunta de Galicia aprobara para o exercicio
de 2016 uns orzamentos consolidados ex-
pansivos, ao rexistrar unha medra do 5,3%
respecto ao ano anterior (516,2 millóns de
euros). O presuposto ascende a 10.257,0
millóns de euros o que representa o que re-
presenta o 18,1% do PIB galego estimado
para 2016 e supón 3.773,40 euros/habi-
tante (cadro 1.2.15.).

A asignación financeira do Orzamento de
2016 prioriza os gastos atendendo aos eixes
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e obxectivos estratéxicos do Plan Estraté-
xico de Galicia 2015-2020, que contén o en-
caixe axeitado para o novo período de
programación de fondos europeos. Neste
senso, os Orzamentos son coherentes cos
cinco obxectivos que a UE ten por obxecto
acadar no 2020:

– Acadar unha taxa de emprego do 75%
para a poboación de entre 20 e 64 anos.
– Investir un 3% do PIB na investigación
e o desenvolvemento.
– Reducir nun 20% as emisións de car-
bono e aumentar o consumo de enerxías
renovables.

2015galicia
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– Reducir a taxa de abandono escolar e
aumentar a taxa de titulados de ensino
superior.
– Reducir en 20 millóns o número de per-
soas en risco de pobreza e exclusión so-
cial.

En aras a unha maior eficiencia no cumpri-
mento dos obxectivos orzamentarios, a lei
13/2015, de 24 de decembro, de medidas
fiscais e administrativas introduce como
principais novidades no ámbito tributario as
seguintes medidas: o establecemento
dunha nova escala aplicable ao tramo auto-
nómico do IRPF, aumentando de cinco a sete
tramos; un incremento da redución por pa-
rentesco no imposto de sucesións e doa-
zóns, de xeito que quedarán exentos de
tributar aqueles herdeiros (cónxuxes, as-
cendentes e adoptantes) cuxa cota heredi-
taria non supere os 400.000 euros; e no
concernente ai importo sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documenta-
dos, establécese unha dedución do 100% no
ITP no caso das transmisións intervivos de
solos rústicos e no das transmisións de ex-
plotacións agrarias de carácter prioritario,
así como unha dedución do 100% da cota
de gravame sobre actos xurídicos documen-
tados que recae sobre as agrupacións de
fincas rústicas.

Por outra banda, no que se refire aos tribu-
tos propios, cómpre salientar polo seu im-
pacto económico a taxa por programas e
centros de servizos sociais, na que se esta-
blecen tres tramos diferenciados, funda-
mentándoo no diferente custo das tarefas
de comprobación da acreditación en caso de
autorización, declaración responsable e co-
municación previa, así como a creación
dunha nova taxa necesaria para a articula-
ción da comprobación a efectuar dentro do
procedemento de declaración responsable
de inicio da actividade, servizo complemen-
tario e modificación substancial.

Os Orzamentos Xerais da Comunidade Au-

tónoma teñen que presentarse e aprobarse
en equilibrio, de forma que os créditos au-
torizados non superen os recursos previstos
nos respectivos estados de ingresos. Esa si-
tuación de equilibrio acádase mediante a in-
terrelación das grandes magnitudes
orzamentarias analizadas na conta finan-
ceira, cadro 1.2.16., que a través de diver-
sos saldos facilitan información básica sobre
o alcance e composición dos orzamentos.

Analízase a continuación, de xeito breve, a
evolución dos principais datos económicos
do presuposto recollidos no proxecto de or-
zamentos para o ano 2016. A conta finan-
ceira homoxeneizada para os anos 2015 e
2016 reflicte que os ingresos non financeiros
aumentaron no orzamento do último ano en
540,8 millóns de euros, un 6,7% máis que
no exercicio precedente, influenciado pola
mellora das condicións económicas e os fon-
dos estruturais do novo marco de programa-
ción. En termos absolutos os ingresos non
financeiros ascenderon ata 8.621,4 millóns
de euros.

Os presupostos prevén un incremento dos
ingresos correntes de case un 7% en rela-
ción ao ano anterior, acadando os 8.024,4
millóns de euros, case 519 millóns máis que
en 2015. No que atinxe aos impostos direc-
tos (capítulo 1), cuxos ingresos ascenden a
2.194,3 millóns de euros, a medra estimada
de 174,4 millóns (8,6%), ven explicada fun-
damentalmente polo  incremento dos ingre-
sos polo IRPF, e en menor medida polo
imposto sobre o patrimonio, que medra un
0,9%. Por contra, redúcese o importe do
imposto de sucesións e doazóns. Asemade,
tamén se incrementa lixeiramente a reca-
dación do Imposto sobre Depósitos en En-
tidades de Crédito, que se sitúa en 21,1
millóns.

No que respecta ao Capítulo II, impostos in-
directos, a recadación ascende a 3.242,8
millóns de euros, un 4% máis que no ano
anterior. A recadación esperada polo IVE au-
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menta máis dun 10%, e o seu importe
supón entorno ao 60% do total deste capí-
tulo. Asemade, increméntase a recadación
estimada para o tramo autonómico do im-
posto de hidrocarburos, que acada os 86,4
millóns. Cómpre mencionar a incorporación
do Imposto compensatorio ambiental mi-
neiro creado pola Lei 12/2014, do 22 de
decembro, de medidas fiscais e administra-
tivas, con 1,1 millóns de euros.

O importe recadado a través das taxas, pre-
zos públicos e outros ingresos (Capítulo III)
descende lixeiramente, estimándose un
total de 178,6 millóns de euros, un 1,6%

menos que en 2015 (un 2,9%).

Os ingresos de capital aumentan un 3,9%
(máis de 22 millóns de euros), como conse-
cuencia fundamentalmente do comporta-
mento das transferencias de capital que
medran un 3,4% (19,4 millóns), a causa da
orzamentación da programación dos Fondos
Comunitarios, que acadan os 442,5 millóns
de euros en 2016. Por contra, redúcense os
Fondos de Compensación Interterritorial e
as transferencias finalistas pola redución
dos cofinanciamentos.

Os ingresos financeiros redúcense ata os

2015galicia
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1.688,9 millóns de euros, 25,4 millóns
menos que no exercicio anterior, consecuen-
cia do cumprimento do obxectivo de estabi-
lidade orzamentaria para o trienio 2016-18,
fixado no 0,3% do PIB en termos de conta-
bilidade nacional.

Por outra banda, os gastos non financeiros

presentan unha evolución positiva do 5,3%,
o que supón uns 438 millóns de euros máis
que no ano 2015. Este comportamento é
consecuencia tanto do incremento dos cré-
ditos destinados a operacións correntes,
3,7% (264,7 millóns de euros), como dos
gastos de capital, cunha medra do 13,9%
(173,3 millóns).

l 1.2.18.

l 1.2.17.
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No que atinxe aos gastos correntes, estí-
mase unha medra de case 170 millóns de
euros no gasto de persoal (5%) consecuen-
cia de diversas modificacións na estrutura
administrativa da Xunta de Galicia. Os gas-
tos en bens e servizos (Capítulo II) incre-
mentan o seu importe en 92,4 millóns de
euros (6,6%), estimándose unha medra das
transferencias correntes por importe de
67,6 millóns de euros (3,5%). Así mesmo,
é destacable un novo descenso dos gastos
financeiros, que se reducen en máis dun
19% respecto ao ano 2015 (64,9 millóns de
euros menos).

En relación ás operacións de capital, estí-
mase unha medra tanto dos investimentos
reais como das transferencias de capital.
Como se reflicte no devandito cadro

1.2.17., este incremento será do 11,4% no
primeiro caso (79,4 millóns de euros máis)
e do 17,2% (case 94 millóns) no caso das
transferencias.

Dende o punto de vista da súa distribución
funcional, tal como mostra o cadro 1.2.19.,
a porcentaxe que representan as funcións
relativas a Sanidade, Educación e Acción
Social e Promoción Social mantense por riba

2015galicia
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do 61% do orzamento de gastos. En rela-
ción ao orzamento do exercicio anterior, en
termos relativos destaca o incremento do
12,5% en Acción e Promoción Social, men-
tres que en termos monetarios cómpre
mencionar que o gasto en educación e sani-
dade aumenta en case 100 millóns de euros.
No que atinxe á "Débeda Pública", esta par-
tida increméntase no ano 2016 un 5,5%
(83,1 millóns de euros máis), mantendo o
seu peso relativo nos orzamentos da C.A. no
15,5%.

En comparación co que acontece no resto do
Estado, os datos publicados polo Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas reflic-
ten que Galicia é a segunda Comunidade Au-
tónoma onde máis se incrementan, en
termos relativos, os créditos orzamentarios
consignados para cubrir os servizos públicos
de Seguridade, Protección e Promoción Social
(14,7%). Asemade, o cadro 1.2.20. amosa
que a partida de Educación presenta unha
medra superior á do conxunto de España
(4,9%) ao contrario do acontecido no caso da
Sanidade, que medra un 2,9% case un punto
menos que en España. Cómpre mencionar
que mentres que en Galicia aumenta o gasto

destinado á “Débeda Pública”, a nivel estatal
esta partida descende máis dun 8%.

Na análise dos indicadores da actividade
económico-financeira de Galicia recollidos
na conta financeira, cómpre mencionar que
o aforro bruto por operacións correntes si-
túase no orzamento de 2016 nos 689,3 mi-
llóns de euros, fronte aos 435,4 millóns do
exercicio precedente, como consecuencia
dunha medra dos ingresos correntes supe-
rior á dos gastos correntes. Pola súa banda,
as operacións de capital presentan un saldo
negativo entre ingresos e gastos de capital
de 820,3 millóns de euros (un 22,6% máis
que en 2015), que foi financiado polo de-
vandito aforro por operacións correntes
xunto co fondo de continxencia, que se si-
tuou en 52 millóns de euros.

Como resultado do anterior, a necesidade de
financiamento reflectida na conta financeira
dos orzamentos para o exercicio 2016 des-
cende ata os 183,1 millóns de euros (359,0
millóns no ano anterior). Tendo en conta os
axustes de contabilidade nacional, que é
como se mide o obxectivo de estabilidade
orzamentaria, a necesidade de financia-

l 1.2.20.
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mento sitúase en 174 millóns de euros (403
millóns en 2015), o que suporía o 0,3% do
PIB para 2016, é dicir, catro décimas menos
que no exercicio anterior.

A débeda acumulada no ano 2015 en Galicia
(referida ao cuarto trimestre de cada ano)
ascendeu ata 10.375 millóns de euros se-
gundo o avance do Banco de España, o que
representa o 4% da débeda total española.
Comparado co resto das CC.AA, Galicia si-
túase novamente como unha das que rexis-
tra un menor incremento en relación ao ano
anterior (4,2%), por detrás tan só de Nava-
rra (3,9%). No conxunto do Estado, o incre-
mento experimentado foi do 10,3%, máis
de seis puntos superior ao rexistrado en Ga-
licia (cadro 1.2.22.).

En termos relativos, a relación entre o ende-
bedamento e o PIB aumentou ata o 18,6%,
sendo esta porcentaxe do 24,2% no con-
xunto do Estado. O endebedamento por ha-
bitante creceu tamén en relación ao período
anterior ata acadar os 3.797,10 euros, si-
tuándose moi por baixo da media estatal,
que ascendeu a 5.603,680 euros por persoa. 

No que respecta aos indicadores económicos
da recadación tributaria en Galicia, a reca-
dación líquida total en Galicia creceu de
xeito significativo en 2015. Tras unha medra
do 10,7% respecto ao ano anterior, a reca-

dación acadou os 6.394,6 millóns de euros,
o que representa o 3,5% do total estatal
(3,3% no exercicio precedente).

En termos absolutos, o cadro 1.2.23. in-
dica que a recadación do IRPF acadou os
2.524,1 millóns de euros, e o imposto sobre
sociedades os 1.469,7 millóns de euros, o
que supón un incremento na súa recadación
do 1,8% e do 26,2%, respectivamente, en
relación ao exercicio 2014. No que respecta
aos impostos indirectos, o IVE acadou unha
recadación no ano 2015 de 2.075,3 millóns
de euros, un 15,6% máis que no exercicio
precedente, en torno a 280 millóns de euros
máis. A recadación destes tres impostos su-
poñen o 94,9% dos ingresos tributarios do
ano 2015.

Proceso de converxencia

Tal como se sinala ao longo do presente ca-
pítulo, a economía galega pecha o exercicio
de 2015 cun crecemento interanual do PIB
do 2,1% segundo os datos presentados polo
IGE, lonxe do crecemento medio estatal
(3,2%), aumentando deste xeito o diferen-
cial existente. Por contra, Contabilidade Re-
xional de España publicada polo INE reflicte
para Galicia un crecemento do PIB real do
3,2%, similar ao estimado para a media es-
tatal, sendo esta medra do 3,9% no caso do
PIB per cápita tanto en Galicia como en Es-

l 1.2.23.
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paña. En termos de variación interanual do
PIB pm a prezos correntes Galicia presenta
unha medra do 3,4% en relación ao ano an-
terior, catro décimas inferior á rexistrada no
conxunto do Estado.

• Converxencia coa media estatal

O peso da economía galega no PIB estatal
baixa no ano 2015 ata o 5,18%, fronte ao
5,26% do ano anterior, acadando o valor
máis reducido dende que comezou a crise
económica. O PIB a prezos correntes no
conxunto do último ano sitúase en Galicia en
55.968,3 millóns de euros, o que supón
unha taxa de variación interanual en termos
nominais do 2,3% e en termos de volume
do 2,1% respecto ao ano 2014. Con todo,
este forte dinamismo da economía galega
segue sendo mías feble que o rexistrado a
nivel estatal, onde a variación do PIB en ter-
mos nominais acadou o 3,8% e en termos
de volume o 3,2%.

O indicador PIB rexionalizable per cápita

mantense constante no último ano Galicia
en 87,7 puntos (España=100), tres décimas
inferior ao rexistrado no ano 2008. Compa-
rado coa situación do ano 2008, esta mí-
nima converxencia prodúcese polo efecto da
caída da poboación.

Tras esta evolución, Galicia sitúase como a
sexta Comunidade Autónoma co menor
valor do PIB rexionalizable, tan só por riba
do rexistrado en Estremadura (69,4% do
valor español), Andalucía (74,1%), Castela-
A Mancha (78,8%), Murcia (81,3%) e Cana-
rias (85,4%). 

• Converxencia coa media europea 

Os datos provisionais do produto interior
bruto por habitante (en paridade de poder
adquisitivo) en Galicia no ano 2014  supo-
ñen un novo descenso en relación ao ano
anterior, acadando un PIB per cápita equi-
valente ao 80% da media da UE-28 (90,9%
no conxunto do Estado). Comparado co
resto das CC.AA., Galicia sitúase como a

l 1.2.26.
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sexta Comunidade co menor índice, supe-
rando novamente a Estremadura (62,9%),
Andalucía (67,3%), Castela-A Mancha
(71,6%), Murcia (74,5%) e Canarias
(78,2%).

O cadro 1.2.25. mostra que o proceso de
converxencia das diferentes CC.AA. non é
homoxéneo, de xeito que entre os anos
2009 e 2014 Galicia perde nove puntos o
que a converte nunha das Comunidade que
menos diverxe en termos de PIB/habitante,
influenciado pola caída da poboación nese
período de tempo. 

Como se aprecia no cadro 1.2.26., a crise
económica frea a senda de converxencia,
producíndose un marcado proceso de diver-
xencia tanto do conxunto do Estado como
de Galicia coa media europea, así como, en
moita menor medida, de Galicia coa media
estatal. O datos provisionais para o ano
2014 parecen definir unha estabilización no
proceso de diverxencia e un estancamento
en porcentaxes en torno ao 80% da media
europea de PIB per cápita e en torno ao
88% en relación á media española. o
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