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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE MESÍA 

CELEBRADA O DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2017 
 

En Mesía, a 31 de outubro de 
2017, sendo as oito horas e trinta 
minutos, na Casa do Concello, 
logo da convocatoria para o 
efecto, reuníronse, en primeira e 
pública convocatoria, os señores 
concelleiros que se relacionan 
na marxe, co obxecto de celebrar 
sesión extraordinaria do Pleno. 

A tódolos asistentes 
entregáraselles copia da Orde 
do Día, cos asuntos para tratar, 
poñéndose á súa disposición o 
expediente da sesión e 
cumprindo os trámites esixidos 
pola normativa vixente. Estando 
presente o quórum necesario, 
polo Sr. Alcalde declárase 
validamente constituída a 
sesión. Pásase a continuación a 
tratalos seguintes asuntos 
incluídos na Orde do Día: 

 
1. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE BENS 

INMOBLES. 
 

 O Sr. Alcalde da conta da proposta, da que o seu teor literal di: 
 
 “PROPOSTA Ó PLENO  
 
 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 
 

Tendo en conta, segundo o artigo 72 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, que o tipo de gravame do 
Imposto de bens inmobles para bens de natureza urbana, pode fixarse polo concello entre un 
mínimo de 0,4% e un máximo de 1,10%, e para bens de natureza rústica, entre un mínimo de 0,3% 
e un máximo de 0,90%, 

De conformidade cos artigos 15 a 19, 72 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 

Primeiro.- Aprobar provisionalmente a seguinte modificación da Ordenanza fiscal do 
Imposto sobre Bens Inmobles: 

 
“Artigo 13º.-Tipo de gravame 

ALCALDE 
D. Mariano Iglesias Castro. 
 
CONCELLEIRO/AS: 
PSdeG-PSOE: 
Dª Pilar Sánchez Ulloa  
D. Gervasio Sánchez Barreiro. 
D. José Pardo Álvarez. 
D. José María Tojo Espiñeira. 
PP: 
D. José Manuel García Sesmonde. 
D. Adolfo Manuel Grobas Vázquez. 
 
Non asisten e se escusan: 
PSdeG-PSOE:  
D. José Fernando García Lesta.  
Dª María Amparo García Pernas.  
D. José Antonio Calviño Gómez.  
D. José Piñeiro Blanco. 
 
SECRETARIO - INTERVENTOR : 
D Eladio Bendaña Pardo. 
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Os tipos de gravame aplicables neste municipio serán os seguintes: 
a) Bens inmobles de natureza urbana: 0,40 por cento. 
b) Bens inmobles de natureza rústica: 0,30 por cento. 
(…) 
 
Disposición final  
A presente ordenanza fiscal, da que a súa última modificación foi aprobada 

provisionalmente polo Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o día 31 de outubro de 2017, 
entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse 
a partir do día 1 de xaneiro de 2018, continuando vixente en tanto non se acorde a súa 
modificación ou derogación expresa” 

 
Segundo.- Expor ó público o presente acordo mediante anuncios no Taboleiro de Edictos da 

Corporación e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de trinta días, para que os interesados 
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. 

 
Terceiro.- As reclamacións serán resoltas polo Pleno da Corporación en, e de non existir, 

entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional, debéndose proceder en todo 
caso á publicación no Boletín Oficial da Provincia do acordo definitivo, e do texto íntegro da 
modificación da Ordenanza. 

 
Mesía, 26 de outubro de 2017.O Alcalde,Asdo. Mariano Iglesias Castro.” 

Manifesta o Sr. Alcalde que o acordo consiste en rebaixar ao mínimo que permite  a 
lei os tipos de urbana e rústica. En urbana vai supoñer uns vinte mil seiscentos euros 
menos de recadación e, en rústica, uns vinte e cinco mil seiscentos euros menos. En rústica 
incluso recadaríamos menos que en 2016, xa que baixaríamos de cincuenta e sete mil euros 
a cincuenta e un mil euros. 

 
En urbana, o número de recibos dende o ano 2015 incrementouse notablemente, xa 

que moitos inmobles déronse de alta e todas as parcelas clasificadas como urbanizables 
pasaron a tributar como urbanas, e, en consecuencia, pasamos de mil catrocentos recibos 
en 2014 a dous mil setecentos en 2017. Pola súa banda, en rústica pasouse dun valor 
catastral en 2014 de seis millóns de euros a catorce millóns en 2015. Por todo isto, e debido 
a que temos unha boa situación económica e, en aras a seguir sendo un dos concellos da 
provincia con menos carga impositiva, propoño a rebaixa dos tipos ao mínimos legais 
segundo se establece na proposta. 

 
Non habendo máis intervencións, sometido o asunto a votación, apróbase por 

unanimidade dos concelleiros presentes. 
 

Non habendo máis intervencións nin asuntos que tratar, o Sr. Alcalde, sendo as oito 
horas e corenta minutos, levanta a sesión, da que eu, Secretario – Interventor, certifico. 
  

Visto e Prace, 
 O alcalde, 


