
 
 
Miguel Anxo Álvarez Campos , concelleiro do BNG, ao abeiro da Lei da 
Administración Local de Galiza e demáis disposicións concordantes, apresenta 
para debate e aprobación, se procede, a seguinte MOCIÓN A RESPECTO DA 
REVISIÓN CATASTRAL. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nos ingresos orzamentarios dos concellos xogan un papel importante todos 

os relacionados co solo. Tributos locais como o Imposto sobre Bens 

Inmuebles (IBI), o Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de 

Natureza Urbana (IIVTNU), o Imposto sobre Construcións, Instalacións e 

Obras (ICIO) ou algunhas das diferentes taxas municipais, están 

directamente relacionados co chan.  

 

Coa crise inmobiliaria e o freo da construción vanse deixar de percibir 

importantes ingresos “extraordinarios” para as arcas municipais, mais non 

debemos deixar caer o peso da crise económica sobre os veciños e veciñas 

de San Cibrao aumentando a presión fiscal, a través de aumentar a 

recadación do IBI. 

Calquera variación observada no recibo da contribución obedece á revisión 

do valor catastral dos inmobles e dos predios, que é realizada pola Dirección 

Xeral do Catastro do Ministerio de Economía e Facenda.Na determinación do 

monto de contribución por este imposto interveñen tres factores: o valor 

catastral, a base liquidable correspondente ao valor catastral, e o tipo de 

gravame aplicado. Destes tres elementos o Concello pode afectar 

lexislativamente ao tipo de gravame, que a lei fixa, no caso do IBI urbano, 

entre o 0,40% e 1,1%, e que no noso caso conreto se situa no 0,5%.  

 

A revisión ten lugar cada dez anos, de modo que cando se produce 
rexistra un forte incremento nos seus valores e un gran impacto para 

moitas economías familiares, especialmente daqueles que menos 
recursos teñen, tendo dado lugar, no noso concello, a un gran 

descontento e malestar entre a veciñanza. Este mecanismo de 
revisión, efectuado polo Goberno Central, non é totalmente alleo á 

Institución Municipa, de feito, o concello ten mecanismos para 
salvagardar e defender os intereses veciñais.  

 



 

 
Máis aínda, dende o BNG entendemos que o Concello, neste 

momento de crise e de convulsión económica e social, debe tomar as 

rendas com medidas que teñan por obxecto minorar o impacto da 
revisión catastral sobre as persoas, especialmente dos máis 

desfavorecidos. 
 

Por todo o anterior exposto, o BNG SOLICITA do Pleno do concello a 
adopción do seguinte 

 
 

ACORDO 
 
 

 O concello de San Cibrao recurrirá á comisión de Valoración da 

Dirección Xeral do Catastro a ponencia de valores, por 
considerar que ésta é desmesurada e fora de lugar e proceda a 

efectuar unha nova valoración. 
 

 Independentemente do recurso á comisión de Valoración da 

ponencia de valores, o concello rebaixará o tipo de gravame do 
0,5% ao 0,4%. 

 
 
 
 

San Cibrao das Viñas, 7 de xaneiro de 2009 
 
 
 
 

Asdo.: Miguel Anxo Álvarez Campos 
Concelleiro do BNG 
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