
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA ESTABELECER UNHA

TAXA MUNICIPAL NAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE E
ENERXÍA E OUTRAS MEDIDAS FISCAIS PARA IMPULSAR E

FINANCIAR UN PLANO DE EMERXENCIA SOCIAL E ASINAR O
CONVENIO DA FEGAMP PARA GARANTIR A LUZ E O GAS

NOS FOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo Municipal  Por Chantada-CUP,  apresento ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para

a  súa discusión  e  aprobación,  se  procede,  relativa  á  MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP  PARA

ESTABELECER UNHA ESTABELECER UNHA TAXA MUNICIPAL NAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE

E ENERXÍA E OUTRAS MEDIDAS FISCAIS PARA IMPULSAR E FINANCIAR UN PLANO DE EMERXENCIA

SOCIAL E ASINAR O CONVENIO DA FEGAMP PARA GARANTIR A LUZ E O GAS NOS FOGARES EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE.

A  tal  efeito,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a  UNANIMIDADE  da

CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por Chantada-CUP leva propondo ao longo da lexislaturas medidas que, por unha banda,

procuran sanear as finanzas, desde a limitación severa dos contratos menores, dos que o Goberno

local abusa reiteradamente (por iso a rexeitou), pasando por medidas de poupanza enerxética até a

redución  de  gastos  superfluos  e  a  racionalización  da  xestión  local1.  Por  outra  banda,  levamos

insistindo,  aínda  no  pasado  pleno2,  en  que  son  necesarias  maiores  medidas  de  loita  contra  a

exclusión social que alcanza no sul de Lugo porcentaxes elevadísimas (vid. Táboa 1), superiores a

30% en 2012, polas políticas contracíclicas de austeridade, o baixo nível das pensións, os índices de

desemprego, a depresión do sector primario que repercute no maioritario sector servizos.... a súa

relativa descida tivo como factor principal a emigración maciza da mocidade, como se desprende

tamén das filiacións á Seguridade Social, o que agrava o problema da desertificación demográfica.

Táboa 1: Evolución da taxa de risco de pobreza ou exclusión social no sul de Lugo
(Elaboración propia. Fonte: IGE Estratexia Europa 2020)

ANO TAXA

2011 19,79

2012 32,49

2013 22,67

2014 28,88

2015 21,21

Xa que logo, a presente moción incardínase nesa vía dupla: axir para mellorar os recursos do

concello  facendo  pagar  a  quen  máis  ten,  e  non  abusando  da  fiscalidade  regresiva  como  no

Catastrazo –que tentamos paliar  con bonificacións  para o medio rural  e as familias numerosas

rexeitándoa a maioría minoritaria que ocupa o Concello–. 

Temos tamén que recoñecer que non é algo especialmente orixinal esta proposta, se callar

por ser simples exercicio do sentido común, pois xa en decembro de 2011 existe un precedente ao

que debemos prestar antención. O daquela concelleiro Ildefonso Piñeiro Díaz asinaba unha Moción

1 “Moción  de  Por  Chantada-CUP  para  a  adopción  de  protocolos  de  transparencia  e  eficiencia  nos  servizos
económicos  do  concello  de  Chantada,  nomeadamente  no  relativo  á  contratación  e  seguimento  dos  contratos
menores”  dispoñíbel  en  https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/mocic3b3n-para-a-adopcic3b3n-de-
protocolos-de-transparencia-e-eficiencia-nos-servizos-econc3b3micos.pdf 

2 “Moción de Por Chantada-CUP para a restitución do acceso universal ao sistema estatal de saúde e plano de choque
contra a exclusión no concello de Chantada ” dispoñíbel en

 https://porchantada.files.wordpress.com/2017/01/restitucic3b3n-do-acceso-universal-ao-sistema-estatal-de-sac3bade-e-
plano-de-choque-contra-a-exclusic3b3n-no-concello-de-chantada.pdf 

https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/mocic3b3n-para-a-adopcic3b3n-de-protocolos-de-transparencia-e-eficiencia-nos-servizos-econc3b3micos.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/03/mocic3b3n-para-a-adopcic3b3n-de-protocolos-de-transparencia-e-eficiencia-nos-servizos-econc3b3micos.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/01/restitucic3b3n-do-acceso-universal-ao-sistema-estatal-de-sac3bade-e-plano-de-choque-contra-a-exclusic3b3n-no-concello-de-chantada.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/01/restitucic3b3n-do-acceso-universal-ao-sistema-estatal-de-sac3bade-e-plano-de-choque-contra-a-exclusic3b3n-no-concello-de-chantada.pdf


do grupo municipal nacionalista para a elaboración de ordenanzas municipais pola utilización

privativa do dominio público cuxa proposta de acordo era do seguinte teor:

1º.- Elaborar e aprobar unha ordenanza fiscal reguladora do aproveitamento especial do dominio
público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral.

2º.-  Elaborar  e  aprobar  a  ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  por  instalación  de  caixeiros
automáticos nas fachadas dos inmóbeis con acceso directo desde a vía pública.

Para  maior  abastanza,  nos  diversos  informes  emitidos  pola  intervención  municipal,  na

secuencia do seguimento do Plano de axuste en vigor no Concello de Chantada, podemos ler que en

materia doutros servizos públicos prevíase a modificación da ordenanza de entrada de vehículos nas

casas e a da utilización do solo, voo e subsolo, se ben «non se modificou a ordenanza de entrada de

vehículos nas casas e de emprego do solo, voo e subsolo, polo que non se recaudaron os previstos

ingresos anuais a respeito do 2011 de 3.140€ e 20.000€ respectivamente». De feito, abonda dar

unha vista de ollos ao Plano de axuste, consecuencia de anos de deficiente xestión, para verificar

que  apenas  se  cumpriu  naqueles  aspectos  que  implicaban  unha  fiscalidade  máis  regresiva,

nomeadamente no tema do IBI, cando existen polo lado do aumento do ingreso outras medidas

alternativas como a aquí proposta, a saber: dunha banda  aplicar ás empresas subministradoras de

enerxía unha taxa municipal pola utilización do dominio público local nas súas instalacións de

transporte de enerxía eléctrica e gas, para alén de graver os caixeiros bancarios estabelecidos na vía

pública así como, en xeral, o emprego privativo da vía pública para fins lucrativos; e, doutra banda,

subscribirse ao convenio para garantir a subministración de luz e gas nos fogares vulnerábeis.

A  CUP considera  que  a  insoportábel  connivencia  dos  poderes  públicos  co  lobby das

eléctricas no Reino de España sitúan, segundo EUROESTAT, o prezo da enerxía eléctrica por KW

antes  de  impostos  nos  níveis  máis  altos  da  UE3.  Tamén  nos  causa  estupor  as  declaracións  do

presidente da Xunta Alberte Núñez Feijoo desbotando unha tarifa eléctrica galega cando somos

unha nación produtora e exportadora de enerxía ou as dun presidente dun Estado fiando a baixada

dos prezos ao fenómeno meteorolóxico da choiva en canto se exportaba macizamente para Franza e

outros países. 

Porén somos tamén conscientes que, até o de agora, era posíbel argüír por parte das forzas

políticas reaccionarias, sempre contrarias a gravar o grande capital en canto incrementan o peso

impositivo sustentado pola clase media e a extracción das rendas do traballo a prol das rendas do

capital, que a xustiza podía pronunciarse contra este tipo de taxas. No entanto, o único concello que

na Galiza ten vixente unha taxa deste teor, Arteixo, gañou o correspondente proceso xudicial no

Tribunal Supremo. Desbotada a escusa do  direito,  que se revela torto tantas veces, xa só fica  a

3 Véxase, por exemplo, a “ Comparativa europea de precios de la energía” feita pola Asociación nacional de ahorro y
eficiencia energética  (ANAE).



cuestión central en medidas deste teor: a existencia ou non de vontade política para confrontar o

grande capital en beneficio das maiorías sociais.

Arteixo aprobou no ano 2014 unhas ordenanzas fiscais que incluían unha taxa no sentido

indicado, por exemplo a  Ordenanza fiscal nº 27 reguladora da taxa por utilización privativa ou

aproveitamento  especial  do  dominio  público  local  das  instalacións  de  transporte  da  enerxía

eléctrica, gas, auga e hidrocarburos, calculándose un ingreso para a anualidade vixente, de máis de

4.7 millóns de euros por este concepto así como pola taxa que as empresas deben abonar polo 1.5%

da enerxía que subministran. Aos efeitos de calcular a base impoñíbel da taxa, a normativa valora o

chan  ocupado  coma  se  esas  liñas  e  canalizacións  se  tratasen  de  construcións,  algo  totalmente

correcto pois xeran bastante máis beneficio que moitas das construcións sobrevaloradas e gravadas

no medio rural co catastrazo impulsado por Montoro e o PP e acollido con gozo con concellos de

crónica xestión deficiente coma Chantada.

Por outras palabras, trátase de valorar  como o que son (construcións) as liñas eléctricas, o

que  repercute  catastralmente  incrementando  o  gravame.  Daquela,  aprobar  a  proposta  da  CUP

suporía un feito histórico, unha inxección económica importantísima para as arcas municipais que

permitirían reforzar  as  políticas  sociais,  o  coidado do patrimonio  material  e  inmaterial  e  a  súa

promoción  ou  o  fomento  de  fixación  de  poboación  moza  no  rural  con  axudas  a  creación  e

mantemento de negocios, etc. Tamén é un acto de xustiza histórica polo impacto que o concello de

Chantada ten soportado coa produción maciza de enerxía,  de feito  o 34,4% do PIB xerado na

comarca procede das actividades de xeración de enerxía moi lonxe do 13,1% que xera o sector

primario4.  De  feito,  este  feito  ten  distorsionado,  en  traballos  feitos  con  moi  pouco  rigor  mais

difundidos pola imprensa con profusión, o significado do PIB/hab. sobredimensionando, xa que o

sector enerxético e moi pouco intensivo en man de obra e os lucros xerados que se invisten na

comarca son nulos e nas antípodas da repercusión do sector primario, por iso popularmente se ten o

sector primario como fundamental e non o enerxético. A participación social no máis-valor xerado

é, xa que logo, un acto de xustiza histórica.

En decembro de 2016, a sala terceira do Tribunal Supremo (TS) apoiou a ordenanza fiscal

aprobada en 2014 (BOP 30/12/2014) avalando o cobro de tributos municipais polos tendidos aéreos,

subterráneos e canalizacións de gas, entre outras infraestruturas que afectan a terreos públicos. Esta

sentenza sentou xurisprudencia e coincide con outras catro sentenzas avalando ordenanzas fiscais de

concellos. En concreto, o TS avala as ordenanzas fiscais do ano 2014 nos concellos de Arteixo

(Galiza),  Villalcampo  (Zamora)  e  Serradilla  (Extremadura)  que  estabelecían  unha  «taxa  por

4 Jácome Rodríguez, Raúl (2015): “Riqueza xerada e renda percibida: unha aproximación aos concellos do Miño
Medio” in Alicerces. Revista de estudos sobre o Miño Medio, tomo I, 2015, pp. 65.89.



utilización  privativa  ou  aproveitamento  especial  do  dominio  público  local  das  instalacións  de

transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos».

Desta arte, para o cálculo das tarifas o concello de Chantada debe partir dun estudo técnico-

xurídico sobre a base dun informe tipo elaborado para a Federación Española de Municipios e

Provincias (FEMP) sendo o valor do inmóbel o resultado de somar o valor catastral do chan con

construcións ao valor das instalacións. Aliás, a base impoñíbel obtense tras multiplicar ese valor do

inmóbel ao coeficiente de relación co mercado e a ocupación en metro cadrado que corresponde a

cada metro linear: «ao cuantificar a taxa non se trata de alcanzar o valor de mercado do chan polo

que  discorren  as  instalacións  que  determinan o  aproveitamento  especial  ou  o  uso  privativo  do

dominio público local, senón o da utilidade que eses aproveitamentos ou usos reportan». Isto trae

consigo que «son admisíbeis os métodos que, calquera que sexa o camiño seguido, desemboquen

nun valor  que represente  a  utilidade  no mercado obtida polo suxeito pasivo» e,  engade o alto

tribunal, «se se trata de valorar a utilidade que proporciona ao suxeito pasivo o uso privativo ou o

aproveitamento  especial  do  dominio  público  local  pola  instalación  dos  mencionados  elementos

relativos á distribución de electricidade, parece a todo ponto razoábel tomalas en consideración».

Do exposto dedúcese que, a falta dun estudo pormenorizado, que deben facer os técnicos

municipais  do  concello  de  Chantada,  son  susceptíbeis  de  seren  gravadas  con  esta  taxa,  cando

menos, as torres eléctricas de liñas de meia e alta tensión, e gasodutos.

No tocante, ao convenio da FEGAMP, desde a CUP, propomos que o Concello de Chantada

o asine xunto a un paquete de medidas para combater a emerxencia social que deben detallarse no

Orzamento de 2017. A FEGAMP asinou coas compañías eléctricas un convenio para que manteñan

o subministro das persoas e familias con dificuldades económicas durante un prazo de dous meses. 

Daquela,  c  alquera persoa advertida dun corte de luz ou gas pode poñerse en contacto cos

Servizos Sociais do Concello ou coa súa empresa subministradora, que o informarán da existencia e

funcionamento deste convenio. Unha vez os técnicos dos Servizos Sociais municipais constaten que

se trata dun caso de urxencia social e llo notifiquen á firma enerxética, esta comprométese a manter

a subministración durante dous meses.   Deste xeito, o corte do subministro non chega a producirse e

o concello emprega ese tempo para tramitar a axuda de emerxencia, afrontando as facturas cos

mecanismos que determinará   o Plano de Emerxencia Social do Concello de Chantada a aprobar coa

maior brevidade.



De acordo co exposto e argumento, Por Chantada-CUP, propón á Corporación municipal a

adopción dos seguintes ACORDOS:

1.- Iniciar  ipso facto a posta en marcha dun estudo pormenorizado por parte dos técnicos

municipais,  con informe económico da Intervención e  xurídico  da Secretaría  a incluír no

rascuño da ordenanza, que será apresentada no vindeiro mes de maio para a súa discusión e,

se procede, aprobación no Pleno ordinario do mes de setembro do Concello de Chantada,

mais que non entraría en vigor até 2018.

2.- Dirixirse á Deputación de Lugo solicitando apoio técnico-xurídico nesta cuestión, así como

ao  concello  de  Arteixo  para  aproveitar  o  seu  savoir  faire tanto  para  a  elaboración  da

ordenanza stritu senso canto para a valoración do baremo e das cantidades a reclamar.

3.-  Elaborar  e  aprobar,  no  pleno  ordinario  de  setembro  de  2017,  unha  ordenanza  fiscal

reguladora  do  aproveitamento  especial  do  dominio  público  por  parte  de  empresas

explotadoras de servizos de subministros de interese xeral. A propia lei regula que se pode

fixar o importa da taxa nun 1.5% dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan

anualmente no termo municipal atinxindo, por exemplo, ás empresas de telefonía.

4.-  Elaborar  e  aprobar,  no  pleno  ordinario  de  setembro  de  2017,  unha  ordenanza  fiscal

reguladora  da taxa por instalación  de  caixeiros  automáticos  nas  fachas  dos  inmóbeis  con

acceso directo desde a vía pública.

5.- O Pleno de Chantada acorda subscribir o convenio para garantir a subministración de luz

e gas nos fogares vulnerábeis da FEGAMP.

6.- Impulsar un Plano de emerxencia social, con repercusións xa no orzamento de 2017, para o

aboamento de facturas de luz, gas e auga ás persoas e familias en situación de vulnerabilidade,

e procedemento xeral para a concesión de axudas de emerxencia social a aprobar no pleno

ordinario de maio de 2017.



7.- Elaborar, desde os servizos sociais do Concello, un estudo rigoroso sobre a pobreza no noso

concello, tamén a denominada como enerxética, e impulso dunha campaña informativa dando

a coñecer as axudas existentes para familias en situacións de dificuldade.

8.-   Criación dun portal en liña  chantadainclusiva.gal para os servizos sociais onde podan

informar e  pór ao dispor do público  a  documentación e  normativa de  interese,  así  como

difundir actividades e propostas das entidades cívicas que prestan servizos sociais (Recuncho

Solidario, AFA Chantada, ARCHA, Chantada contra o cancro...).

Lisboa, 02 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por Antom Fente Parada, voceiro de Por Chantada-Candidatura de Unidade

Popular.
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