
"1

CONCELLO DE
SANTIAGO

TON^L^SANJ^0
'^s?'.A^nü?0 |

D3t.l i ^a 2020 _|
'Y D A

^2e^.l
LE'N"T^'D^

li

Horn.......

ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA PARA BONIFICAR O IBI DOS LOCÁIS
DOS CENTROS SOCIOCULTURAIS PROPIEDADE DAS ASOCIACIÓNS VECIÑAIS QUE CEDEN O
SEU USO DE FORMA GRATUITA AO CONCELLO.

O noso Concello canta cunha ampla rede de centros socioculturais con diversa programación e

actividades ao longo dos anos e cun profijndo arraigo na veciñanza. Os Centros desenvolven unha

labor importante no noso concello, no eido cultural e social, contribuíndo en cuestións tan

importantes coma á conciliación da vida labora] e familiar ou a sociabilización e autonomía das

persoas maiores. Todos estes elementos fan que as actividades que se executan nos locáis da

rede de centros sexan de utilidade pública e interese social.

Algúns locáis son propiedade das asociacións veciñais, as cales asumen o gasto do IBI e dos

gastos de mantemento dos locáis como a auga, telefono, luz, etc. Durante o mandato de

Compostela Aberta traballouse nunhas bases de relacións veciñais que permitirán subvencionar

unha maior parte de gastos de mantemento as asociacións veciñais que foran titulares dos

inmobres onde se desenvolven as actividades. Finalmente estas bases foron publicadas na

convocatoria do ano 2020 incrementando o importe dos gastos a subvencionar a 5.001 euros.

Compostela Aberta tamén tina avanzada unha proposta de modificación das ordenanzas fiscais para

a bonificación do IBI dos locáis socioculturais que son propiedade da veciñanza, consonte o artigo

74,2 do TRLFL, regulando unha bonificación do ata o 95% da cota íntegra do imposto.

Tendo en canta todo o anterior, desde Compostela Aberta, consideramos que son necesarias

solucións e propostas que eviten a merma de recursos -vía financiamento municipal- para a

actividade cultural e para que as asociacións da cidade poidan continuara desenvolver actividades

culturáis xa desenadas anteriormente evitando así a súa cancelación. Estas axudas semellan

especialmente necesarias no momento que vivimos, no que a pandemia da Covid-19 está a

suponer un duro golpe para todo o sector cultural, e en particular para este tipo de asociacións e

entidades.
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E por ¡so SOLICITAMOS:

A modificación da ordenanza fiscal 1.01 reguladora do imposto sobre

Bens inmobles, incorporando unha nova bonificación do 95% da cota

íntegra do imposto a aqueles inmobres que sexan titulariedade das

asociacións veciñais e que de ceden o seu uso de forma gratuita ao

Concello para a actividade da rede de Centros SocioCutlurais.

Santiago de Compostela, 14 de setembro do 2020
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