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BLOQUE 1: ECONOMÍA E SERVIZOS 

FISCALIDADE
En EQUO entendemos a fiscalidade como a ferramenta fundamental e principal que garante a distribución da 
renda e da riqueza para promover a cohesión e a equidade social. É necesario realizar unha fonda reforma do 
sistema fiscal para fortalecer e aumentar a capacidade fiscal das distintas administracións para  promover o 
cambio de modelo produtivo e a creación de emprego, orientándonos cara unha economía máis social, máis 
verde e máis sostible. Queremos reforzar a capacidade fiscal para garantir unha provisión de servizos públicos 
de calidade para toda a poboación.

O actual modelo fiscal está demostrando ser socialmente inxusto e economicamente ineficaz e insuficiente 
para asegurar o financiamento dos servizos e actividades de Galicia. Queremos mudar as nosas dinámicas 
actuais e camiñar na dirección que marcan outros países nos que se pode observar unha forte correlación 
positiva entre presión fiscal e desenvolvemento económico e social. Os países con maior recadación mediante 
impostos e taxas sociais manteñen tamén un nivel máis alto de desenvolvemento e benestar. 

Queremos introducir factores ambientais na fiscalidade, mediante o cal se incentiven comportamentos e 
produtos de baixa pegada material e enerxética, ao mesmo tempo que aumentan os impostos aos produtos, 
servizos e sectores máis contaminantes e de maior pegada. Estes novos impostos xogarán un papel 
fundamental para poñer de manifesto á cidadanía e ás empresas o verdadeiro custo ambiental que asumimos 
colectivamente ao consumir estes produtos, e tamén para favorecer e financiar a Transición Verde cara unha 
economía menos contaminante e baixa en carbono. 

Tendo en conta estes principios, propoñemos:

• Compromiso de loita contra o fraude fiscal. Especialmente enfocado na evasión fiscal das grandes 
empresas e fortunas. 

• Prohibición de acceder a contratos públicos ás empresas que operen con ou dende paraísos fiscais.
• Elevar a progresividade fiscal, e reequilibrio de achegas fiscais por tipos de renda, incrementando a 

imposición sobre as rendas do capital. Pagar todos e pagar máis os que máis teñen. 
• Desenvolvemento dunha fiscalidade verde. Implantar un sistema de incentivos e taxas que orienten as

actividades na dirección que indica a ciencia, con tal de anticiparnos ás consecuencias da emerxencia 
climática e ambiental e acadar ou superar os obxectivos de redución de emisións.

• Creación de unha taxa de CO2, existente xa en moitos países europeos, para loitar contra o cambio 
climático, a dependencia enerxética exterior e outras modificacións fiscais para penalizar o malgasto de 
enerxía.

• Introdución de novos impostos en áreas como: Combustible para o transporte aéreo, verquido e 
incineración de residuos, plaguicidas e usos do solo, alimentos e produtos que conteñan sustancias 
nocivas para a saúde (graxas saturadas e azucres), incremento do IBI para os grandes posuidores de 
vivenda nas vivendas baleiras que non estean vencelladas a programas de alugueiro social...

• Promoción da mobilidade sostible a través da fiscalidade. Consideración dos gastos en transporte 
público (abono de transporte) como dedución no IRPF. Incentivos a traballadoras e empresas por 
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optar por medios de transporte colectivo, compartido ou non motorizado nos desprazamentos ao 
lugar de traballo.

• Promoción da autoxeración de enerxías de orixe renovable. Eliminación de todas as taxas e 
penalizacións económicas á autoxeneración eléctrica con enerxías renovables. Sistema de incentivos 
fiscais para o desenvolvemento de proxectos comunitarios de xeración de enerxías limpas a pequena 
escala e a realización de actividades destinadas a mellorar a eficiencia enerxética de edificios e 
vivendas.

• Imposto de hidrocarburos. Igualación dos tipos do gasóleo coa gasolina, aumento da tarifa do fuelóleo 
e eliminación da exención do queroseno nos voos domésticos. Aumento do tipo do imposto sobre o gas
natural.

• Establecemento dun imposto sobre os plásticos de un só uso, en particular aos fabricados con 
derivados do petróleo, con vistas á súa eliminación.

• Creación dunha eco-taxa turística aplicada por cada persoa/día de estancia co fin de recadar fondos 
para mellorar as infraestruturas e os valores territoriais e paisaxísticos e corrixir os impactos 
medioambientais, sociais e culturais que as actividades turísticas xeran. 

• Promover a colaboración e cooperación entre as distintas administracións públicas. Demandar un 
sistema fiscal coordinado e harmonizado a todos os niveis, denunciando e recriminando as estratexias 
de dumping fiscal entre distintas Comunidades Autónomas e estados.

• Defendemos e promoveremos unha harmonización fiscal na Unión Europea, moi especialmente no 
Imposto de Sociedades xa que actualmente hai países con tipos do 10% fronte a outros con tipos do 
30%; acompañada de outras medidas como a instauración dun imposto supranacional europeo, ou a 
creación e aplicación dunha taxa internacional sobre operacións financeiras (Taxa Tobin).
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