
EXPEDIENTE G15/2018

ASUNTO:   INFORME  SOBRE  AS  ALEGACIÓNS  PRESENTADAS  NO  PERIODO  DE  EXPOSICIÓN 
PÚBLICA  DA  MODIFICACIÓN  DAS  TARIFAS  DO  SERVIZO  DE  AUGA  E  SUMIDOIROS,  COA 
CONSEGUINTE MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS CORRESPONDENTES.

Dona  Susana  Martínez  Rodríguez  ,  interventora  accidental  do  Concello  de  Chantada  por 
resolución  da directora xeral de administración local de data 22 de xuño de 2017 , emíte o 
seguinte:

INFORME DE INTERVENCION

1.- ANTECEDENTES

Mediante acordo plenario do 8 de xaneiro de 2018 aprobouse inicialmente a modificación das 
tarifas do servizo da agua e sumidoiros e as ordenanzas fiscais correspondentes .

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo nº 9 de 12 de xaneiro publicase o acordó de aprobación  
inicial e o inicio do período de presentación de reclamacións.

Transcorrido o período de exposición pública presentouse en tempo e forma unha reclamación  
RE nº 007 do 22 de xaneiro de 2018 por don Antom Fente Parada , do grupo municipal “ POR 
CHANTADA-CUP “

2.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei  
reguladora das Facendas Locais.

Ordenanza fiscal nº 12 reguladora do Prezo Público pola subministración de auga .

Ordenanza fiscal nº 10 reguladora da Taxa pola rede de sumidoiros .

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas 

3.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS
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PRIMEIRO: Lexitimación: O TC nas devanditas sentenzas recoñece interese dos concelleiros por 
derivar do seu mandato representativo obtido mediante a correspondente elección articulada 
a través do sufraxio universal, libre, igual, directo e segredo. Non se trata dunha lexitimación 
baseada nun interese abstracto na legalidade, senón dunha lexitimación directamente derivada 
da condición de representante popular que ostentan. O TC considera que calquera membro da 
Corporación está lexitimado para impugnar a actuación da Entidade local á que pertence, polo 
interese concreto que ostenta no correcto funcionamento da devandita Corporación en virtude 
do seu mandato representativo, estando lexitimados para impugnar calquera actos ou acordos, 
xa de órganos unipersoais, xa de órganos colexiados, formen parte ou non do mesmo, a non 
ser que, tratándose do acto dun órgano colexiado, non votase en contra da súa aprobación. Por 
outra banda, aínda que o art. 63.1 b) LRBRL refírese á lexitimación xeral aplicable no proceso 
contencioso-administrativo,  hai  que  entender  que  dita  lexitimación  tamén  é  aplicable  no 
ámbito  administrativo,  ao  non  ser  entendible  un  trato  diferente  na  vía  administrativa  con 
respecto  á  xurisdicional,  así  como  que  na  primeira  téñanse  en  conta  uns  criterios  máis 
restritivos que na segunda. 

SEGUNDO: En canto a alegación presentada e que fai referencia ó devengo das ordenanzas 
para seren aplicadas no 2018, débese partir do texto das propias ordenanzas así coma da súa  
integración no resto do ordenamento xurídico. 

A Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora da taxa de Sumidorios dispón en canto  ó devengo: 

“ Artígo 7.- Devengo

1.- Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que  
constitue o seu feito impoñible , entendéndose a mesma:

a) Na data de presentación da oportuna solicitude da licencia de acometida , se o suxeto pasivo  
a formulase expresamente.

b) Dende que teña lugar a efectiva acometida á rede de sumidoiros municipal. O devego por  
esta modalidade da taxa  producirase von independencia de que se obtivera ou non a licencia  
de acometida .”

“ Artigo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

2. As cotas esixibles por esta taxa  liquidaranse e recadaranse polos mesmos períodos e nos  
mesmos plazos que os recibos do subministro e consumo de auga”

Pola  súa  banda  o  Ordenanza  nº12  reguladora  do  prezo  público  polo  subministro  de  auga  
dispón:

 “ Artigo 4º .- Obriga de pagamento
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1.- A obriga de pagamento do prezo público regulado nesta Ordenanza , nace dende que se  
inicie a prestación do servicio e a súa facturación e cobro realizarase coa periodicidade de dous  
meses.

2.- O pagamento de dito prezo público efectuarase no momento de presentación ,ó obrigado a  
realizalo, da correspondente lectura.”

O art.  26  do RDLeg 2/2004,  do 5  de marzo,  polo que se aproba o texto  refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais - TRLRHL-, respecto do devengo das taxas , dispón: “1. As taxas  
poderán devengarse ,  segundo a natureza  do seu feito  impoñible e conforme determine a  
respectiva ordenanza fiscal.

 No que respecta á Ordenanza reguladora de sumidorios dispón “esta taxa  liquidaranse e  
recadaranse polos mesmos períodos e nos mesmos plazos  que os recibos do subministro e  
consumo de auga”

No que respecta á Ordenanza reguladora do prezo público polo subministro da auga dispón “A 
obriga de pagamento do prezo público regulado nesta Ordenanza , nace dende que se inicie a  
prestación do servicio e a súa facturación e cobro realizarase coa periodicidade de dous meses”

En canto a entrada en vigor das ordenanzas fiscais regulase no artigo  17.4 do RDLeg 2/2004,  
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais –  
TRLRHL  e  entran  en  vigor  coa  publicación  da  aprobación  definitiva  da  ordenanza  ou  da 
modificación e o seu texto  íntegro no BOP.  

A  entrada  en  vigor  non  pode  ser  nunca  anterior  á  publicación,  xa  que  está  consagrado 
constitucionalmente o principio de irretroactividad das normas. 

TERCEIRO .- En canto o informe económico-financeiro de acordo co artigo 25 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, “Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización  
privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público,  o  para  financiar  total  o  
parcialmente  los  nuevos  servicios,  deberán  adoptarse  a  la  vista  de  informes  
técnico-económicos  en los  que se ponga de manifiesto  el  valor  de mercado o la  previsible  
cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente 
para la adopción del correspondiente acuerdo.”
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Cabe  sinalar  neste  caso  a  STS  3346/2012  Órgano:  Tribunal  Supremo.  Sala  do 
Contencioso Sección: 2, Nº de Recurso: 1622/2008. Procedemento: RECURSO CASACIÓN, na 
que  recórrese  unha  actualización  de  tarifas  co  IPC  alegando  a  falta  de  memoria 
económico-financeira ao cal o Tribunal responde deste xeito, “En efecto, o erro prodúcese no  
propio recorrente  ao considerar  o presente  suposto  coma se  tratásese  da implantación ou  
establecemento dunha taxa mediante unha nova Ordenanza Fiscal, ou a alteración dalgún dos  
seus  parámetros  económicos,  cando  o  certo  é  que  estamos  ante  a  modificación  dunha 
Ordenanza  preexistente,  que  é  actualizada  nos  seus  valores  económicos  mediante  a  
aplicación do IPC,  sen resultar  necesario que cada exercicio  conte  cunha nova e completa  
Memoria  ou estudo económico-financeira  dos valores de mercado e dos  custos  do servizo,  
valendo  os  iniciais,  aos  que  deberá  aplicárselles  os  coeficientes  anuais  de  actualización,  
mantendo con iso o principio de equivalencia das taxas.”

Desprendendose polo tanto a non necesidade do informe económico-financeiro no caso de 
tratarse da modificación da ordenanza, consecuencia da aplicación do IPC.

Este é o meu informe sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito. 

Chantada , na data da sinatura electrónica no 2018.

A Interventora accidental,

Asdo Susana Martínez Rodríguez.
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