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A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 122 e concordantes do 
Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición de lei de 
reforma da Lei 8/1985, de 13 de agosto, de eleccións ao 
Parlamento de Galicia e do Regulamento do Parlamento de Galicia. 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
O Estatuto de Autonomía para Galicia, aprobado pola lei orgánica 
1/1981, do 6 de abril, dispón no seu artigo 11 que o Parlamento de 
Galicia, como un dos Poderes da Comunidade Autónoma, “estará 
constituído por deputados elixidos por sufraxio universal, igual, libre, 
directo e secreto”. O mesmo artigo precisa, no seu segundo punto, 
que será elixido “de acordo cun sistema de representación 
proporcional que asegure, ademais, a representación das diversas 
zonas do territorio galego”; no seu cuarto punto que “a 
circunscrición electoral será, en todo caso, a provincia”; e no seu 
apartado quinto que “unha lei do Parlamento de Galicia determinará 
os prazos e regulará o procedemento para a elección dos seus 
membros, fixando o número deles entre sesenta e oitenta, así como 
as causas de inelixibilidade e incompatibilidade  que afecten os 
postos ou cargos que se desempeñen dentro do ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma”. 
 
O lexislador autonómico desenvolveu o mandato estatutario a 
través  da Lei 8/1985, de 13 de agosto, de Eleccións ao Parlamento 
de Galicia; unha norma cuxa longa vixencia, xunto coas reformas 
introducidas no seu articulado ao longo do tempo, permitiron 
consolidar en Galicia un sistema de forzas políticas plural e propio, 
o que a súa vez ten contribuído á consolidación da democracia e do 
autogoberno en Galicia. Os sucesivos procesos electorais, que 
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permitiron a formación dunha cámara lexislativa plural e 
representativa da cidadanía galega, sen excesivas barreiras de 
entrada a novas formacións políticas, así como a alternancia política 
e a estabilidade dos executivos, demostraron o acerto do estatuinte, 
ao fixar na nosa norma institucional básica os alicerces esenciais do 
sistema electoral; e do lexislador de 1985, ao desenvolver o 
mandato estatutario. 
 
En Galicia levamos varios anos desenvolvendo políticas de 
contención e mellora da eficiencia do gasto público, así como de 
racionalización e modernización institucional da Comunidade 
Autónoma. Unhas políticas ás que o poder lexislativo autonómico 
non pode permanecer alleo. Por iso, e máis aló dos esforzos de 
contención e redución do gasto desenvolvidos ao longo dos últimos 
anos nos orzamentos da Cámara autonómica, esta, en canto 
máxime representante da vontade da cidadanía galega, debe seguir 
avanzando no exemplarizante esforzo de contención e incremento 
da eficiencia do gasto público e de impulso á transparencia, co 
obxectivo fundamental de reforzar a lexitimidade das institucións 
básicas do autogoberno de Galicia. 
 
Por estes motivos, esta norma introduce, en primeiro lugar, un 
axuste do número de deputados e deputadas que constitúen o 
Parlamento de Galicia. Como se explicitou, o estatuinte estableceu 
no seu día que a cidadanía galega estaría representada 
adecuadamente nunha cámara lexislativa formada por entre 
sesenta e oitenta deputados e deputadas. Inicialmente composta 
por 71 (é dicir: no rango intermedio do previsto no Estatuto), 
posteriormente, coa aprobación da Lei 8/1985, a Cámara foi 
ampliada a 75 escanos (é dicir: no rango alto do previsto na norma 
estatutaria). O referido proceso de racionalización da arquitectura 
institucional da Comunidade Autónoma e a exemplaridade que debe 
acompañar a conformación  dos poderes autonómicos aconsellan 
reducir o número de escanos ao rango baixo previsto no Estatuto de 
Autonomía, que queda fixado en 61. 
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Dado que o obxectivo da reforma é acomodar a composición da 
cámara, e non alterar os alicerces básicos dunha normativa 
electoral que conta cun elevado grao de consenso social, esta lei 
axusta, en segundo lugar, o número de escanos mínimos atribuídos 
a cada unha das circunscricións electorais, que queda fixado en 
oito. Con elo, o peso electoral de cada unha das provincias no 
conxunto da cámara é basicamente o mesmo que ten na 
actualidade, con 75 escanos e unha atribución de 10 escanos 
mínimos en cada circunscrición. 
 
Ámbalas dúas modificacións, en definitiva, ao non alterar nin a 
estrutura esencial dos sistemas electoral e de partidos autonómico; 
nin a proporción de escanos que se asignan a cada circunscrición 
en función dos criterios poboacional e territorial; nin o peso relativo 
que cada unha das circunscricións ten na composición da cámara 
lexislativa; é neutral desde o punto de vista electoral, como 
demostra que a súa aplicación aos comicios celebrados no pasado 
non tería alterado nin a composición do Parlamento de Galicia nin a 
correlación entre as forzas políticas que obtiveron representación. 
 
En terceiro lugar, esta lei introduce senllas modificacións na lei 
electoral e no Regulamento do Parlamento para incrementar a 
transparencia dos representantes públicos, elevando a rango 
normativo o que ven sendo xa unha práctica efectiva desde finais 
da VIII lexislatura: a publicación dos patrimonios dos cargos electos, 
garantindo a súa vez os dereitos constitucionais á privacidade e á 
seguridade persoal. 
 
 
ARTÍGO ÚNICO 
 
1.- Modifícase o artigo 9 da lei 8/1985, de 13 de agosto, de 
eleccións ao Parlamento de Galicia, que quedaría redactado co 
seguinte texto: 
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Artigo 9 
 

1. O número de deputados e deputadas do Parlamento de 
Galicia fíxase en 61. 

2. A cada unha das catro provincias de Galicia correspóndelle un 
mínimo inicial de 8 deputados e deputadas. 

3. Os 29 deputados e deputadas restantes distribúense entre as 
provincias en proporción á súa poboación, conforme ao 
seguinte procedemento: 

 a) Obtense unha cuota de reparto resultante de dividir 
por 29 a cifra total da poboación de dereito das 
provincias de Galicia. 
b) Adxudícase a cada unha das catro provincias tantos 
deputados e deputadas como resulten, en números 
enteiros, de dividir a poboación de dereito provincial pola 
cuota de reparto. 
c) Os deputados e deputadas restantes distribúense 
asignando un a cada unha das provincias, o cociente 
das cales, obtido conforme ó apartado anterior, teña 
unha fracción decimal maior. 

4. O Decreto de convocatoria debe especificar o número de 
deputados e deputadas que se elixirá en cada circunscrición, 
de acordo co disposto neste artigo. 

 
 
2.-  Modifícase o artigo 6.7 da lei 8/1985, de 13 de agosto, de 
eleccións ao Parlamento de Galicia, que quedaría redactado co 
seguinte texto:  
 
 

Art. 6.7.-  O contido do Rexistro de intereses terá carácter 
público a través dos procedementos previstos no 
Regulamento do Parlamento de Galicia. 
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3.- Modifícanse os artigos 15.3, 15.4 e 70.3  do Regulamento do 
Parlamento de Galicia, que quedarían redactados co seguinte texto:  
 

Art. 15.3.-  As declaracións de actividades e bens 
inscribiranse no Rexistro de intereses 
constituído na Cámara baixo a dependencia 
directa da presidencia. O seu contido será 
público a través do Boletín Oficial do 
Parlamento de Galicia e da web institucional da 
Cámara. 

 
Art. 15.4.- En relación cos bens patrimoniais, publicarase 

unha declaración comprensiva da situación 
patrimonial dos deputados e deputadas, 
omitíndose aqueles datos referentes á súa 
localización e salvagardando a privacidade e 
seguridade dos seus titulares. 

 
Art. 70.3.-  Serán secretas, en todo caso, as sesións da 

Comisión do Estatuto dos Deputados. 
 
  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia. 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2014 
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PESO DA REPRESENTACIÓN TERRITORIAL 
E DA POBOACIÓN EN PORCENTAXES 

 75 DEPUTADOS 
10 PROVINCIA 

61 DEPUTADOS 
8 PROVINCIA 

TERRITORIO 40 (53,30%) 32 (52,46%) 
POBOACIÓN 35 (46,60%) 29 (47,54%) 
 
 
 

  
75 

Deputados 
61 

Deputados 
Diferenza 

Deputados 
A Coruña  24 20 -4 
Lugo 15 12 -3 
Ourense 14 11 -3 
Pontevedra 22 18 -4 
  75 61 -14 
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PROSPECCIÓN RESULTADOS ELECTORAIS 

 
 

75 ESCANOS/ 
10 PROVINCIA PP PSOE AGE BNG 
GALICIA 41 18 9 7 
A CORUÑA 13 5 4 2 
LUGO 9 4 1 1 
OURENSE 8 4 1 1 
PONTEVEDRA 11 5 3 3 

 
 
 

61 ESCANOS/ 
8 PROVINCIA PP PSOE AGE BNG 
GALICIA 32 14 9 6 
A CORUÑA 10 4 4 2 
LUGO 7 3 1 1 
OURENSE 6 3 1 1 
PONTEVEDRA 9 4 3 2 
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