
 
 
 
TEXTO ÍNTEGRO DO MODELO DE PROPOSICIÓN NON DE LEI QUE ATTAC 
GALICIA PRESENTARÁ ÓS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFIANDO NA 
UNANIMIDADE DO SEU APOIO. LOXICAMENTE ESTA PROPOSICIÓN NON 
DE LEI ESTÁ SUXEITA A VARIACIÓNS. 
 
 
 
 
 

Ó abeiro do regulamento do Parlamento de Galicia presentamos a seguinte 
PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate e aprobación en Pleno: 
 
 
 
 

Exposición de motivos: 
 
 É innegable que o enorme avance que experimentaron as tecnoloxías da 
información e a comunicación ofrece un extraordinario potencial, inimaxinable hai 
poucos anos, de interacción entre as persoas, as organizacións e os estados, que debería 
servir para impulsar un maior nivel de equilibrio no desenvolvemento mundial. Pero, 
lonxe disto, tamén é innegable que as consecuencias que se derivan da configuración 
deste modelo deben ser, no seu conxunto, negativamente valoradas, xa que supuxeron 
un maior afondamento nas desigualdades socias e na inseguridade económica dos 
pobos. 
 O actual sistema financeiro, rexido pola liberdade de movemento de capitais e o 
desmantelamento das barreiras comerciais, supuxo a práctica dunha serie de operacións 
especulativas, alleas por completo ás actividades productivas e de intercambio de bens e 
servicios. Calcúlase que entre o 80% e o 90% do total das transaccións financeiras 
realizadas diariamente en todo o mundo son unicamente especulativas e que o 80% 
destas teñen unha duración inferior a unha semana. 
 A volatilidade do capital liberalizado non provoca unicamente devaluación das 
moedas e crises financeiras, co incremento consecuente das taxas de paro, incremento 
de prezos, violación dos dereitos humanos. etc., senón que impide a implantación de 
políticas económicas equitativas por parte dos gobernos, o que fai imprescindible que 
estes recuperen a vontade de intervir no ámbito económico e que non renuncien ás 
misións que teñen encomendadas de favorecer o benestar non unicamente dos seus 
cidadáns senón tamén do conxunto da cidadanía mundial, partindo de postulados de 
solidariedade. 
 En 1972, James Tobin, economista distinguido co Premio Nobel en 1971, 
propuxo o establecemento dunha taxa internacional que tiña que gravar, cun tipo moi 
reducido (entre o 0.1% e o 0.25%) as operacións de divisas realizadas a curto prazo, co 
principal obxectivo de contribuír á estabilidade dos movementos de capital. A 
recaptación obtida por esta taxa coñecida polo nome de Taxa Tobin, podería destinarse 
a satisfacer obxectivos de igualdade social, de desenvolvemento sostible e de reparación 
dos danos causados polas políticas de liberalización. 
 



 Partindo das anteriores consideracións, este Pleno acorda: 
PROPOSICIÓN NON DE LEI 

 
Primeiro.- O Pleno do Parlamento de Galicia apoia o establecemento dunha 

taxa sobre as transaccións especulativas nos mercados de divisas, taxa tipo Tobin, como 
primeiro paso para unha necesaria introducción de mecanismos democráticos de 
regulación e control dos mercados financeiros. Todo isto coa finalidade de conseguir 
unha orde financeira internacional baseada na equidade, a seguridade e a 
previsibilidade. 
 
 Segundo.- O pleno do Parlamento faculta ó seu Presidente, para que en nome 
desta cámara, e dentro do seu ámbito de competencias, traslade a adopción deste acordo 
ó goberno da Xunta de Galicia e ó das corporacións locais; e para que leve a cabo todas 
aquelas actuacións que considere convenientes para dar a coñecer as necesidades da 
implantación no ámbito internacional dos mecanismos anteriormente citados e subscriba 
todas aquelas iniciativas que perseguen esta finalidade. 
 
 Terceiro.- O Pleno do Parlamento de Galicia acorda solicitar á Presidencia da 
Unión Europea, a axilización dos debates e trámites iniciados polo Consello de 
Ministros das Finanzas da UE (ECOFIN), relativo ó informe que a Comisión Europea 
debe empregar sobre “vantaxes e inconvenientes da creación dun imposto sobre as 
transaccións financeiras, incluído o imposto Tobin...”, co fin de avanzar na súa 
adaptación real. 
 
 
 
 

En Compostela, a          de                          de 2002. 


