
Grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular. cupchantada@gmail.com 1 / 7

Á ATENCIÓN DO PRESIDENTE DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA.

Moción do grupo municipal Por Chantada – Candidatura de
Unidade Popular para favorecer a descarbonización mediante

modificacións nas ordenanzas municipais. 

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, integrantes de pleno direito da Corporación do

Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresentan 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 do grupo municipal Por Chantada –

Candidatura de Unidade Popular para favorecer a descarbonización mediante  modificacións nas

ordenanzas municipais. . 
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A tal efeito, apresentamos para a súa discusión, co alvo de suscitar a UNANIMIDADE

da  CORPORACIÓN  que  permita  a  súa  aprobación,  a  seguinte  EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS:

O 21  de  xaneiro  de  2020 o  Consello  de  Ministros  declarou  oficialmente  a  emerxencia

climática, precisamente poucos días antes do debate nesta cámara da  Moción de Por Chantada-

CUP sobre adopción de medidas no eido local para un horizonte sen carbono1. Outra data para a

historia será o 13 de maio de 2021. Esa data pasará á historia ao ser a da aprobación da primeira Lei

de mudanza climática do Reino de España. A lei chega cinco anos após o Acordo de París e debería

terse aprobado, segundo a ministra, hai 10 anos2. 

Os efeitos da nova lei xa serán visíbeis en varios eidos da vida diaria galega para atinxir o

alvo da “neutralidade climática” en 2050, pola vía fundamentalmente da redución das emisións de

dióxido de carbono. Para iso, a norma estabelece que os concellos de máis de 50.000 habitantes

deberán contar con «zonas de baixas emisións» antes de 2023 onde non poderían acceder 40%

dos turismos que actualmente existen. 

Xa no 2030 o sistema eléctrico terá que ter orixe en enerxías renovábeis nun 74% como

parte da estratexia para mitigar as emisións de gases de efeito estufa (GEE) en 23%, a respeito de

1990. Contodo, convén subliñar que a Galiza produciu desde fontes renovábeis xa en 2020 75% da

súa enerxía, polo que non se sustenta o boom especulativo dos eólicos que non deixan no territorio e

nas  poboacións  máis  ca  externalidades  negativas  en  canto  a  Comunidade  de  Madrid  non  ten

instalado un só parque eólico. Continúa tamén como materia pendente conseguir que as comarcas

netamente secuestradoras de carbono sexan compensadas e que as cotas de carbono teñan

ligazón territorial e non se convertan nun novo mercado bursatil e especulativo global.

1 “Moción de Por Chantada-CUP sobre adopción de medidas no eido local para un horizonte sen carbono” in  Por
Chantada.  Dispoñíbel  en  https://porchantada.files.wordpress.com/2019/12/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-
declarar-a-emerxencia-climc3a1tica-no-concello-de-chantada-e-sobre-adopcic3b3n-de-medidas-no-eido-local-para-
un-horizonte-sen-carbono.pdf (útima consulta 13/05/2021).

2 Teresa Ribera:  “España llega con retraso,  deberíamos haber tenido hace 10 años la ley de cambio climático”,
13/05/2021.  Dispoñíbel  en  https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-13/teresa-ribera-espana-llega-con-
retraso-deberiamos-haber-tenido-hace-diez-anos-la-ley-de-cambio-climatico.html (útima consulta 13/05/2021).

https://porchantada.files.wordpress.com/2019/12/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-declarar-a-emerxencia-climc3a1tica-no-concello-de-chantada-e-sobre-adopcic3b3n-de-medidas-no-eido-local-para-un-horizonte-sen-carbono.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/12/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-declarar-a-emerxencia-climc3a1tica-no-concello-de-chantada-e-sobre-adopcic3b3n-de-medidas-no-eido-local-para-un-horizonte-sen-carbono.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/12/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-declarar-a-emerxencia-climc3a1tica-no-concello-de-chantada-e-sobre-adopcic3b3n-de-medidas-no-eido-local-para-un-horizonte-sen-carbono.pdf
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-13/teresa-ribera-espana-llega-con-retraso-deberiamos-haber-tenido-hace-diez-anos-la-ley-de-cambio-climatico.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-13/teresa-ribera-espana-llega-con-retraso-deberiamos-haber-tenido-hace-diez-anos-la-ley-de-cambio-climatico.html
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As sete cidades galegas e, ao cabo, por desprazamentos ou por mímese o resto de concellos

a comezar polas cabeceiras comarcais coma Chantada, deberán «facilitar os desprazamentos a pé,

en bicicleta ou outros medios de transporte activo», implantar «medidas para a mellora e o uso

da rede de transporte público» ou «medidas para fomentar o uso de medios de transporte

eléctricos privados, incluíndo puntos de recarga».

Para ben e para mal, xa que non se ve un horizonte de transición ecolóxica xusta arestora, no

2040 todos os turismos e vehículos  comerciais  lixeiros  novos á venda deberán ser de cero

emisións e en 2050 todo o parque de turismos e vehículos comerciais lixeiros deberá ser de cero

emisións. Pode parecer moito tempo, mais non o é para unha transformación de tanto calado na

mobilidade que, con certeza, requirirá aínda futuras restricións.

Amais, cómpre termos en conta  que os turismos son os automóbiles que máis peso teñen

nas  emisións  do transporte  por  superficie  (case  dous terzos),  seguidos  polos  vehículos  pesados

( 30%). Porén, os sucesivos gobernos neglixenciaron o desenvolvemento do tren de proximidade,

tan común nos estados centrais  da  UE-15,  e  investiron sumas estratosféricas  en autoestradas  e

infraestruturas  que,  para  maior  INRI,  debían  sempre  pasar  polo  sumidoiro  de  recursos  que  é

Madrid. A consecuencia é unha brutal desvertebración territorial, un Estado roto en todas as súas

costuras, e que debe virar 180º, o cal achamos non vai ser posíbel. 

Non imos avaliar aquí a influencia do lobby da industria do automóbil e o feito de que se

está perdendo a perspectiva que o uso do vehículo privado é insustentábel a longo prazo na súa

fasquía actual (con ou sen GEE).  Fique enunciado apenas nesta exposición de motivos, conéctese

coa nosa moción sobre as estradas de coberta vexetal (ECV) e explicitamos que a aposta para a

mobilidade,  que  debería  ser  público,  é  o  tren  de  proximidade  que  debería  conectar  todas  as

comarcas da Galiza. Pola contra, o TAV, o avión e o vehículo privado – que levan concentrando o

groso,  por  non  dicir  a  totalidade,  do  investimento  público  en  materia  de  infraestruturas  para

mobilidade das diferentes AAPP– non son sustentábeis nun planeta finito. 

Chantada no contexto da descarbonización.

Para alén das propostas sobre as estradas de coberta vexetal (ECV) e outras que achegamos,

na moción sinalada ao comezo desta exposición de motivos, o Concello de Chantada aprobou un

plano  de  acción  (PACES).  Unilateralmente,  sen  contar  coas  achegas  do  noso  grupo,  e  nun
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documento que recorre ao plaxio da Wikipedia,  entre outras deficiencias manifestas,  o Goberno

local optou por sacar adiante un documento que, contodo, obriga a actuar. 

O Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) é un tributo directo que grava a

titularidade dos vehículos de tracción mecánica nos termos estabelecidos nos artigos 92 e 99 do

Texto Refundido da Lei  Reguladora das  Facendas Locais (TRLRFL),  aprobado mediante  Real

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e nos estabelecidos nas ordenanzas de conformidade

con aquel.

A ordenanza municipal do IVTM do Concello de Chantada non contempla bonificación,

exención total ou parcial, redución da cota ou calquera outro tipo de minorización do imposto en

virtude da incidencia da combustión ou ausencia de combustión no Medio Ambiente. Isto non é

coherente  cos  alvos  fixados  no  PACES,  aos  que  se  comprometeu  o  Goberno  municipal,

unilateralmente por certo. 

O devandito documento fixa  unha redución de 40% para 2030 nas emisións de CO2,

sendo o sector da mobilidade o de maior peso nas emisións de gases de efeito estufa (GEE). Dentro

das propostas do PACES encóntrase a implantación de pontos de recarga para vehículos eléctricos,

cuestión que tamén contempla, aínda que sen orzamentar, o POMF para San Fiz de Asma. Aliás,

perante a mudanza climática a UE e as administracións comprometéronse a fomentar o transporte e

a mobilidade ao tempo que se reducen as emisións de carbono, incentivando a substitución  de

vehículos de combustión interna por outros menos contaminantes.

Así  pois,  o  carro  eléctrico  semella  a  aposta  oficial  das  administracións  públicas  para  o

período 2022-2030 e fica acreditado o compromiso do proprio Concello de Chantada, cando menos

na súa literatura, que non na práctica. Para rachar con esta disfunción entre as ordenanzas e as

declaracións,  Por  Chantada  propón  a  adopción  de  mudanzas  na  ordenanza  IVTM,  que

explicaremos de seguido. 

Segundo  Decreto  de  alcaldía  128/2021,  de  24  de  febreiro, no  2021  ingresaranse  en

conceito de IVTM 370.111,67€ e dado o parque de vehículos actual, bastante envellecido a nosa

proposta de bonificación podería redundar en incentivar o carro eléctrico sen por iso ter un

elevado  impacto  na  facenda  local,  reiterando  a  nosa  posición  de  preferencia  polas

bonificacións fronte as rebaixas do tipo xeral.  Así é,  porque acreditamos que son necesarios
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ingresos para termos uns bons servizos públicos, aínda que para iso haxa que optimizar tamén a

Administración e, como non, ter un Goberno competente e eficaz.

Moitos concellos xa contemplan estas reducións impositivas nos seguintes casos:

• vehículos de motor eléctrico e / ou emisións nulas;

• vehículos  híbridos  (motor  eléctrico-gasolina,  eléctrico-diésel  o  eléctrico-gas)  sempre  e

cando estexan homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, axeitados á

súa clase e modelo, que minimicen as emisións contaminantes;

• vehículos cun grado de emisións de carbono inferior a 100 gr/Km.

Asemade, cómpre lembrar que o carro eléctrico non diminúe apenas as emisións de GEE,

mais tamén reduce a contaminación acústica, redundando en vilas con contornas máis amábeis para

as persoas. No entanto, tamén se torna imprescindíbel preparar con tempo a chegada dos vehículos

eléctricos cun Plano de mobilidade eléctrica do Concello de Chantada, que planifique os pontos de

recarga  na  vía  pública  e  bonifique  a  criazón  e  reforma  de  infraestruturas  (prazas  de  garaxe

residenciais, vías públicas e centros de traballo). Isto require atender a outras ordenanzas fiscais

como a do ICIO.

Daquela, en virtude dos argumentos xa sinalados,  partimos de bonificacións conservadoras

para estudar a súa evolución e incidencia na facenda local, que poderían ser ampliábeis a posteriori.

En consecuencia, propomos a seguinte redacción para o artigo que aplique as bonificacións: 

Artigo xxxxx. Bonificacións.   

 

1. Estabelécese unha bonificación do 100 por cento da cota do imposto, para os vehículos históricos ou aqueles que

teñan unha antigüidade mínima de vinte e cinco anos, contados a partir da data da súa fabricación. Se non se coñecese

a data da súa fabricación, tomarase como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu defeito, a data no que o

correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.

Para  gozar  desta  bonificación  os  interesados  deberán  solicitar  a  súa  concesión  indicando  as  características  do

vehículo e matrícula achegando os documentos xustificativos que acrediten o dereito a bonificación.
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2. Estabelécese unha bonificación do 75 por cento da cota do imposto para os vehículos eléctricos e/ou de emisións

nulas durante os 5 primeiros anos naturais desde a súa primeira matriculación e de 25%, con carácter indefinido, en

tanto manteñan as circunstancias de motor e emisións sinaladas.

3.  Estabelécese unha bonificación do 50 por cento da cota do imposto durante cinco anos naturais desde a súa

primeira matriculación, para os vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel ou eléctrico-gas) que

estexan  homologados  de  fábrica,  incorporando  dispositivos  catalizadores,  adecuados  á  súa  clase  e  modelo,  que

minimicen as emisións contaminantes.

Para poder gozar das bonificacións fiscais recollidas nos puntos dous e tres deste artigo, de carácter rogado, as

persoas  interesadas  deberán  instar  a  súa  concesión  acompañando  á  solicitude  a  ficha  técnica  do  vehículo  e  a

documentación acreditativa dos requisitos, así  como a copia do permiso de circulación aos efeitos de acreditar a

titularidade do mesmo.

Se se desexa que a bonificación produza efeitos no mesmo período impositivo no que se produce a matriculación, a

solicitude deberá presentarse no prazo dun mes desde a matriculación. En caso de que a solicitude se presente con

posterioridade, a bonificación producirá efeitos para o período impositivo seguinte á data da dita solicitude, e non

alcanzará as cotas xeradas con anterioridade a esta.

4.- As bonificacións reguladas no presente artigo non son aplicábeis simultaneamente. No caso de que o suxeito pasivo

teña  dereito  a  dúas  ou  máis,  desfrutará  da  máis  alta.  A concesión  das  bonificacións  previstas  neste  artigo  fica

condicionada a estar ao corrente no pago de todos os tributos locais, de tal maneira que, unha vez concedida a mesma,

o incumprimento deste requisito dará lugar á perda da bonificación.

Por todo o exposto anteriormente, o  grupo municipal Por Chantada-CUP propón ao Pleno da

Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.-  Elaborar  informe  técnico  que  permita  modificar  a  ordenanza  IVTM  do  Concello  de

Chantada na liña de  bonificar ou minorar o  imposto  por aqueles  vehículos  eléctricos  ou

híbridos  debidamente  homologados  e  acreditados  nos  termos  expostos  na  exposición  de

motivos desta moción.

2.- Comunicar dito informe aos grupos políticos da Corporación.

3.- Acordar entre os grupos, na CI de economía e facenda, a porcentaxe de redución a aplicar

en virtude dos tipos de vehículos para a reforma da ordenanza IVTM.
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4.- Planificar o proceso coa celeridade e antelación suficiente para que poda entrar en vigor no

exercicio fiscal 2022.

5.-  Informes  técnicos  para  modificar  a  ordenanza  fiscal  reguladora  do  imposto  sobre

construcións, instalacións e obras (ICIO), na orde de incorporar unha bonificación á taxa a

pagar nas obras para axeitar garaxes comunitarios particulares para a recargar as baterías

dos vehículos eléctricos e outras actuacións orientadas a mitigar a mudanza climática.

6.- Publicar no site do Concello estes acordos durante un mes e notificar á AECH, centros

educativos,  organizacións  agrarias  (SLG,  ICOS,  UUAA)  e  organizacións  ligadas  co

desenvolvemento sustentábel, para que acheguen aquelas suxestións de mellora que estimen

convenientes  dando  así  pé  á  participación  cidadá  en  cumprimento  ás  recomendacións  en

materia de transparencia e bo goberno da UE.

7.- Configurar unha equipa de traballo con persoal técnico e representantes municipais dos

diferentes grupos que elabore un Plano de mobilidade eléctrica do Concello de Chantada (2023-

2030). Entre outras cuestións atenderá a planificar os pontos de recarga na vía pública e a

renovación de vehículos municipais que contemple a compra de vehículos eléctricos sempre

que for posíbel.

 

Moción asinada por Antom Fente Parada na data da sinatura dixital.

GRUPO MUNICIPAL POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR.


