
 

 
 
 

Grupo Provincial Socialista 
Rúa Progreso, 32 – 2º andar 

32003 Ourense 
Tlf. 988 385 203 Tlf/Fax. 988 385 178 

CIF: G32244345 
 

  
www.psdegpsoeourense.es 
socialistaourense@gmail.com 
     PSdeGdeOurense 
 

 

RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN SOBRE A BONIFICACIÓN, REBAIXA OU SUPRESIÓN 

DA TAXA DO SERVIZO DE RECADACIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE OURENSE AOS CONCELLOS DA PROVINCIA. 

 

Os poderes e as administracións públicas non poden obviar o carácter social do noso 

Estado e, por iso, responden aos crecentes problemas da suba de prezos en determinados 

bens e servizos básicos por mor da guerra en Ucraína e outros factores esóxenos. 

 

É por iso que, como sociedade democrática e de dereito, precisamos dunha resposta eficaz, 

eficiente, proporcionada e contundente que permita paliar as consecuencias da inflación, 

que actualmente se atopa nuns niveis elevados. Debemos poñer solución a este problema a 

curto prazo, coa vista posta no exercicio 2023.  

 

Todas as administracións públicas, á hora de determinar os seus impostos propios, deben 

actuar con responsabilidade, tratando de facer unhas previsións de recadación correctas, 

que permitan cubrir os gastos dos servizos públicos que ofertan e, como consecuencia, 

tomar en consideración estas circunstancias a hora de fixar estes impostos, taxas e prezos 

públicos. Así mesmo, as normativas vixentes determinan con rotundidade o deber de 

proporcionalidade destes tributos. 

 

Un ano máis, o Congreso dos Deputados, a petición do Goberno central, respaldou que se 

manteña a suspensión das regras fiscais, en liña coa recomendación da Comisión Europea, 

que tamén decidiu estender a cláusula de salvagarda do Pacto de Estabilidade e 

Crecemento, ante o encarecemento de prezos derivado da invasión rusa de Ucraína.  

 

O obxecto desta iniciativa é seguir a impulsar, desde todos os niveis administrativos, as 

medidas necesarias que permitan mitigar o impacto do encarecemento dos prezos. 

Debemos ter en conta que as entidades locais contarán con maior capacidade de gasto, ao 

pasar o superávit do 0,2 % previsto no Programa de Estabilidade, ao 0,1 % contemplado no 

acordo do Consello de Ministros. 

 

O Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora 

das Facendas Locais, nos seus artigos 15 e 16, indica que as entidades locais deberán 

acordar a imposición e supresión dos seus tributos propios, e aprobar as correspondentes 

ordenanzas fiscais reguladoras destes, que deberán conter, polo menos, a determinación do 

feito impoñible, suxeito pasivo, responsables, exencións, reducións e bonificacións, base 

impoñible e liquidable, tipo de gravame ou cota tributaria, período impositivo e 

pagamento. 

 

Sabendo que esta Deputación Provincial de Ourense presume habitualmente, da 

dispoñibilidade dun elevado remanente de tesourería, desde o Grupo Provincial Socialista 
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defendemos que é posible unha merma dos ingresos sen empeorar os servizos públicos 

prestados, contando, polo tanto, cunha evidente capacidade para aplicar unha rebaixa ou 

mesmo a supresión dalgunhas taxas propias de inmediato. 

 

Tal e como indica o nome desta moción, a nosa proposta está relacionada coa ‘Ordenanza 

fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de xestión, inspección e recadación 

pola Deputación Provincial de Ourense’, publicada no Boletín Oficial da Provincia do 12 

de setembro de 2014 e onde se fixa no seu artigo 6 , letra A, que “a cota tributaria resulta 

de aplicarlles ás cantidades efectivamente recadadas de padróns, liquidacións, altas e 

outros ingresos non periódicos, o tipo de gravame único do 5%”. 

 

Segundo recolle a propia web da Deputación de Ourense, en referencia ao exercicio 2021, 

a institución presta actualmente este ‘servizo de recadación’ a 49 concellos da provincia. 

 

Por iso temos clara a importancia da posta en marcha destas medidas que beneficiarían 

tanto á veciñanza desta provincia, como tamén ás entidades locais que a conforman, 

aliviando as cargas que soportan as arcas municipais dos nosos concellos, entidades e 

mancomunidades. 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. Instar á Deputación Provincial de Ourense ao estudo da posibilidade de implantar 

bonificacións, reducións ou mesmo a supresión temporal no tipo de gravame da 

taxa pola prestación dos servizos de xestión, inspección e recadación.  

 

2. Instar á Deputación Provincial de Ourense a modificar as ordenanzas fiscais en 

vigor, para poder levar a cabo estas rebaixas ou supresións no exercicio 2023. 

 

 

En Ourense, 14 de outubro de 2022. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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