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En setembro de 2019, o grupo municipal de Compostela Aberta formuloulle ao Goberno local unhas 

propostas para a modificación das ordenanzas fiscais que partían da necesidade de seguir avanzando 

na progresividade, a xustiza e a equidade fiscal, nun camiño iniciado no pasado mandato.  

 

Naquel momento, quixemos apostar polo equilibrio fiscal a nivel territorial, pola ampliación das 

bonificacións para fomentar a industria e o tecido empresarial produtivo e a creación de emprego digno 

e de calidade, ou pola bonificación ás empresas verdes e sustentables. Tratábase de procurar novas 

fórmulas para que a fiscalidade do Concello se convertira nun instrumento de redistribución da riqueza, 

despois de que no anterior mandato o Goberno de Compostela Aberta lograra instaurar todas as 

rebaixas fiscais permitidas pola lei e convertira a Santiago na cidade galega con máis bonificacións no 

imposto máis progresivo, o IBI. 

 

Boa parte das propostas do grupo municipal de CA foron asumidas entón polo Goberno, e iso facilitou 

a aprobación das ordenanzas fiscais. Pero o escenario tén mudado radicalmente por mor da pandemia 

da Covid-19, e iso esixe respostas das administracións, tamén da que está máis próxima á veciñanza.  

 

Desde o comezo desta crise e a declaración do estado de alarma, Compostela Aberta tén manifestado 

en reiteradas ocasións a súa vontade de colaboración co Goberno local e a súa disposición a acordar 

as medidas precisas para ser o máis efectivos posible no combate á pandemia e na xestión da crise 

social e económica derivada del. Reiteramos o noso convencemento de que agora é o momento de 

colocar o público como elemento de cohesión social e de protección para as persoas máis 

desfavorecidas,e consideramos que é tamén unha tarefa do Concello reforzar os dereitos sociais, os 

coidados e a seguridade no emprego dentro do seu marco competencial. Nesa liña, o grupo municipal 

de CA ténlle feito chegar xa ao Goberno catro documentos con propostas para afrontar esta crise: o 

primeiro deles, o pasado 16 de marzo, con medidas inmediatas e propostas para poñer en marcha un 

Plan de Rescate Social; e posteriormente propostas sectoriais nos ámbitos da Cultura, o Comercio, a 

Hostalería e as PEMES, e o Turismo. 

 



Neses documentos de propostas presentados por Compostela Aberta facíase xa referencia á 

necesidade de introducir medidas de  flexibilización e exencións fiscais, que permitan á veciñanza e 

tamén ao tecido empresarial e comercial afrontar cunha maior seguridade esta situación de crise. A 

administración local debe, agora máis que nunca, coidar dos máis febles, utilizando todos os 

instrumentos que teña na súa man. E un deles é o da política fiscal. 

 

Tendo en conta todo o anterior, Compostela Aberta formula as seguintes propostas para introducir 

modificacións nas ordenanzas fiscais que serán de aplicación exclusiva no exercico de 2020: 

 

ORDENANZA 0.00 ORDENANZA XERAL DE XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS 

TRIBUTOS E DOUTROS INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO 

 

● Modificación do artigo que regula o Sistema Especial de Pago: o artigo 26 da ordenanza 

0.0 regula o Sistema Especial de Pago que permite afrontar de forma fraccionada e mediante 

domiciliación bancaria as débedas polo IBI. Formúlanse as seguintes modificacións 

○ O artigo 26 recolle a posibilidade de abonar de maneira fraccionada os recibos do IBI. 

Proponse a súa modificación para que o Sistema Especial de Pago sexa aplicable a 

todos os tributos municipais. 

○ O apartado 4 do artigo 26 fixa as datas nas que se deberán abonar as cotas tributarias 

fraccionadas: 5 de xullo, 5 de setembro e 5 de novembro. Deste xeito, as persoas que 

soliciten o fraccionamento do pago do recibo por atoparse nunha situación de especial 

dificultade non terán que abonar o imposto íntegro en setembro, pero sí unha primeira 

cota en xullo, previsiblemente no peor momento da crise derivada da situación de 

emerxencia sanitaria. Por ese motivo, solicitamos a modificación do calendario fiscal, 

tamén no relativo ao Sistema Especial de Pago. 

 

● Supresión do límite da débeda que as persoas contribuíntes poden aprazar ou 

fraccionar ata 18/24 meses: o artigo 27 da ordenanza 0.00 regula o aprazamento e 

fraccionamento do pago dos tributos municipais, e no seu apartado 5 recóllense os supostos 

nos que non se concederán aprazamentos ou fraccionamentos. Solicítase a eliminación do 

punto a.3, que establece que non se concederán aprazamentos ou fraccionamentos para 

débedas de importe inferior a 300 euros e, en conscuencia, de todos os puntos da ordenanza 

que fagan referencia a ese límite. 

  

● Supresión do cobro de intereses polo fraccionamento ou aprazamento das débedas 

 

● Sobre a proposta do Goberno para a inclusión do artigo 25.bis: O Goberno propón a 

inclusión do artigo 25.bis na ordenanza co obxectivo de habilitar á Xunta de Goberno para a 

modificación do calendario fiscal en situacións de estado de alarma, excepción e sitio. Óptase 

por levar ao Pleno unha proposta que lle resta competencias a este órgano, cando xa se 

podería someter a consideración unha proposta para a modificación do calendario fiscal. Ao 



respecto, propoñemos a ampliación do prazo para o pago de todos os impostos ata finais de 

2020. 

 

 

ORDENANZA 3.24 TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA E O APROVEITAMENTO ESPECIAL DO 

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL  

 

● ANULACIÓN do cobro da taxa: propoñemos a anulación da contía total da taxa pola 

utilización privativa e o aproveitamento do dominio público, con independencia da duración do 

estado de alarma. Trátase dunha medida de compensación para o sector da hostalería, un dos 

máis afectados pola crise da Covid-19 e que previsiblemente demorará máis tempo en 

recuperar a normalidade unha vez levantado o estado de alarma, e para o que non se 

poderían aplicar outras medidas demandadas polo propio sector, como a rebaixa do IBI. 

Ademais, a anulación da taxa pola instalación de terrazas redundaría en beneficio da persoa 

titular do establecemento hostaleiro, fronte a compensacións no IBI das que gozaría a persoa 

propietaria do local (que en moitas ocasións non é o/a hostaleiro/a) 
 
 
 


