
 

 

A Mesa do Parlamento 
 
 
 Os deputados e deputadas abaixo asinantes, ao abeiro do artigo 52.1 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, solicitan a creación dunha Comisión de 
Investigación para analizar a avaliar a evolución económico-financeira das antigas 
caixas de aforros e as causas e responsabilidades da súa transformación en bancos, 
incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex-directivos. 
 
 A fonda transformación do sistema financeiro español, derivada pola aplicación 
de diversas normas estatais, conlevou a fusión, e posterior desaparición, das caixas de 
aforro galegas tras un proceso de recapitalización con recursos públicos e a súa 
subhasta. Na actualidade, e a diferenza do acontecido en practicamente todas as 
comunidades autónomas, a entidade herdeira das antigas caixas de aforro galegas 
continúa a operar nun mercado financeiro máis concentrado, mantendo o seu domicilio 
social e negocio principal no territorio da Comunidade autónoma de Galicia. 
 

Dito proceso de transformación das caixas de aforro nun banco (Abanca) xerou 
ao longo dos últimos anos unha fonda preocupación social ao descubrirse que os 
antigos xestores das caixas de aforros impulsaran unha comercialización incorrecta de 
produtos de alto risco, como as participacións preferentes, e se beneficiaran dunhas 
escandalosas indemnizacións ao cesar nas súas funcións. 

 
Movido polo compromiso coa transparencia, o Grupo Parlamentario Popular 

impulsou na pasada IX Lexislatura unha Comisión de Investigación para analizar tanto 
a evolución económico-financeira das antigas caixas como as responsabilidades dos 
seus xestores na súa evolución e situación, así como as indemnizacións millonarias 
percibidas polos seus ex-directivos. 

 
Tras a súa constitución, aprobada por unanimidade no Pleno celebrado o 2 de 

agosto de 2012, a Comisión de Investigación aprobou, tamén por unanimidade de 
todos os grupos parlamentarios, as súas normas de funcionamento (11 de abril de 
2013) e un plan de traballo (7 de maio de 2013). En desenvolvemento de dito plan, a 
Comisión recibiu unha inxente documentación facilitada fundamentalmente pola Xunta 
de Galicia, e celebrou 21 xuntanzas nas que compareceron ou expuxeron as súas 
opinións arredor de medio cento de persoas, entre elas os ex-presidentes dos 
Consellos de Administración e directores xerais de Caixa Galicia e Caixanova, o 
presidente de Novagalicia Banco, o Presidente da Xunta e os conselleiros e directores 
xerais responsables da política financeira na Xunta, así como o propio ex-gobernador 
do Banco de España Miguel Ángel Fernández-Ordóñez; o ex-presidente da CNMV Julio 
Segura; e numerosos representantes dos afectados, dos profesionais da auditoría e 
expertos na materia. 



 

 

 
A Comisión, en definitiva, rematou as dúas primeiras fases (solicitude e 

aportación de documentación; e comparecencias) e chegou a nomear unha ponencia 
en xullo de 2013, que non rematou o seu traballo antes da disolución da Cámara 
autonómica en agosto de 2016. Entre outros motivos, porque algunhas das cuestións 
relevantes abordadas pola Comisión de Investigación, como por exemplo as 
indemnizacións millonarias recibidas polos seus ex-directivos, estaban subiúdice, 
coñecéndose a primeira sentenza condenatoria da Audiencia Nacional en outubro de 
2015 e a súa confirmación polo Tribunal Supremo xa en pleno período electoral o 
pasado 14 de setembro de 2016. 

 
O traballo desenvolvido, a documentación aportada, as testemuñas e opinións 

técnicas recibidas, así como a necesidade de achegar á opinión pública galega o 
resultado e as conclusións do traballo feito en relación coa transformación das caixas 
de aforro nun banco e as indemnizacións percibidas polos seus ex-directivos, ademais 
do compromiso coa transparencia do Grupo Parlamentario Popular, motivan 
suficientemente a constitución na X Lexislatura dunha Comisión de Investigación que 
remate os traballos realizados na pasada lexislatura. 

 
Por todo o exposto, os deputados abaixo asinantes solicitan: 
 
A creación dunha Comisión de Investigación para analizar e avaliar a evolución 

económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidades da 
súa transformación en bancos, incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex-
directivos, co obxecto de rematar os traballos realizados na IX Lexislatura. 

 
 

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2016 
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