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CONCELLO DE CHANTADA

EXPEDIENTE G15/2018

Autora: María Álvarez Alvar, Secretaria do Concello de Chantada.

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.

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 acordo de aprobación 
inicial e o inicio do periódo de presentación de reclamacións.

Transcorrido o periódo 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 “

LEXISLACIÓN APLICABLE

-Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

-Ordenanza 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.

-Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

-Real  Decreto  2568/1986,  do  28  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

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 
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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 xeneral 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. 

Sinalado o que antecede, a fin de responder ó recurso formulado, debemos partir da base de 
que o acordo de aprobación inicial non é susceptible de recurso de reposición, na medida en 
que se trata dun acto de trámite do procedemento de aprobación dunha disposición de carácter  
xeral de acordo co procedemento que se está a seguir para a modificación das tarifas. Fronte á  
mesma cabe presentar  alegacións,  pero  non  recursos  administrativos  ou  xurisdicionais  de 
acordo co disposto no artigo 17 do TRLRRL e 49 da LRBRL.

Descartada  a  procedencia  do  recurso  de  reposición,  procede  analizar  se  se  debe  dar  o 
tratamento de alegación ao citado escrito. Na nosa opinión, sen prexuízo doutra interpretación, 
o sentido antiformalista do Dereito administrativo así o aconsella, por analoxía coa previsión do 
art.   115.2  da  Lei  39/2015,  do 1  de outubro,  do Procedemento Administrativo  Común das 
Administracións Públicas: "O erro na cualificación do recurso por parte do recorrente non será 
obstáculo para a súa tramitación, sempre que se deduza o seu verdadeiro carácter." 

SEGUNDO: Quen alega pon de manifesto que antes de comezar o Pleno que se entregou 
unha nova proposta con respecto á ditaminada na Comisión Informativa. No que se refire a que 
a proposta contivera a existencia dun erro en canto a que dispón que o IPC é negativo, ponse 
de manifesto que se trata dun erro que se deriva da propia documentación xa que o importe  
das tarifas que se derivan da táboa comparativa ponse de evidencia que o IPC non é negativo,  
senón que é positivo e polo tanto evidénciase pola suba en comparación coas tarifas de 2017,  
así  como que  o  importe  das  tarifas  que  se  conteñen no  punto  segundo da  proposta  son 
correctas (art. 109 LPACAP). Con respecto ó que dispón no punto primeiro da proposta de 
acordo que se someteu a consideración da Comisión Informativa sí se observa un cambio con 
respecto á proposta formulada con carácter previo antes do Pleno, esta é, que mentres que na  
proposta da Comisión Informativa no punto primeiro do acordo exponse “aprobar para que se 
apliquen con efectos de 1 de xaneiro de 2018, as seguintes tarifas”, no punto primeiro da 
proposta de aprobación sometida a pleno recóllese “aprobar, para que se apliquen en 2018, as 
seguintes tarifas”, engadíndose no terceiro punto que “as novas tarifas serán aplicadas dende 
que estea en vigor este acordo”. Quen informa, sen prexuízo doutra interpretación, entende que 
esta última corrección non se trata dun mero erro de acordo co previsto no art. 109 da LPACAP, 
por afectar ó fondo do asunto que se somete a aprobación, xa que non é o mesmo aplicar as 
novas tarifas dende que entre en vigor o acordo, que con efectos de 1 de xaneiro de 2018,  
outorgando este último un efecto retroactivo.

O  artigo  82.3  do  ROF  dispón  que  “o  Alcalde  ou  Presidente,  por  razóns  de  urxencia 
debidamente motivada, poderá incluír na orde do día, a iniciativa propia ou a proposta dalgún 
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dos  portavoces,  asuntos  que  non  fosen  previamente  informados  pola  respectiva  Comisión 
Informativa, pero neste suposto non poderá adoptarse acordo algún sobre estes asuntos sen 
que o Pleno ratifique a súa inclusión na orde do día”. Non consta na acta plenaria que se 
sometese a esa “ratificación”, por ter a nova proposta presentada antes do Pleno un carácter 
(en  canto  ós  seus  efectos)  distinta  á  que  se  someteu  á  Comisión  Informativa.  Podería 
entenderse, sen prexuízo doutra interpretación, que non se seguiu extrictamente o disposto no 
citado precepto.

TERCEIRO: En canto a alegación presentada e que fai referencia ó devengo das ordenanzas 
para seren aplicadas en 2018, deberase ter en conta o texto das propias ordenanzas así coma 
da súa integración no resto do ordenamento xurídico. 

O art. 21 da LGT dispón que “o devengo é o momento no que se entende realizado o feito  
impoñible  e  no  que  se produce  o  nacemento  da  obrigación  tributaria  principal.  A data  do 
devengo determina as circunstancias relevantes para a configuración da obrigación tributaria, 
salvo que a lei de cada tributo dispoña outra cousa.

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: a) Cando se inicie o uso privativo ou o aproveitamento especial, ou 
cando se inicie a prestación do servizo ou a realización da actividade, aínda que en ambos os 
casos poderá esixirse o depósito previo do seu importe total ou parcial. 

b) Cando se presente a solicitude que inicie a actuación ou o expediente, que non se realizará 
ou tramitará sen que se efectuou o pago correspondente. 

2. Cando a natureza material da taxa esixa o devengo periódico desta, e así se determine na 
correspondente ordenanza fiscal, o devengo terá lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o período 
impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cesamento na utilización 
privativa, o aproveitamento especial ou o uso do servizo ou actividade, nese caso o período 
impositivo axustarase a esa circunstancia co consecuente prorrateo da cota, nos termos que se 
establezan na correspondente ordenanza fiscal. 

A regulación dos prezos públicos locais contense nos arts. 41 e seguintes do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas  Locais.  Especificamente  en  canto  ao  procedemento  de  establecemento  ou 
modificación, o art. 47 limítase a sinalar que: “corresponderá ao Pleno da corporación a súa 
aprobación,  sen  prexuízo  das  súas  facultades  de  delegación  na  Comisión  de  Goberno,  
conforme ao art. 23.2. b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local”. 
Por tanto, o TRLHL limítase a establecer o órgano competente, pero nada establece en relación 
ao procedemento que debe de seguirse para a súa aprobación. De acordo coa Sentenza en 
relación ao Concello de Cádiz, parece que a cuestión, por tanto, recondúcese a que un prezo  
público constitúe unha Ordenanza Local e, por tanto, someterase ao procedemento do art. 49 
da  Lei  7/1985,  do  2  de  abril,  reguladora  das  Bases  sobre  o  réxime Local,  trátase  dunha 
tipoloxía especial na medida en que o art. 47 TRLHL recomendándose o sometemento a un 
trámite de exposición pública. No mesmo sentido, na regulación sinalada no art. 47 TRLHL 
nada  se  establece  respecto  ao  requisito  de  vixencia  do  correspondente  acordo.  De 
conformidade co art. 56. RDLtvo 781/1986, do 18 de abril, a aprobación das ordenanzas locais 
axustarase ao procedemento establecido no artigo 49 LRBRL, e que para a modificación das 
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ordenanzas  e  regulamentos  “deberán  observarse  os  mesmos  trámites  que  para  a  súa 
aprobación”. 

Polo tanto haberá de estar ó que dispoñan as Ordenanzas correspondentes en canto  se o 
devengo está ou non acompasado co cobro dos recibos e/ou se estableceu na ordenanza o 
disposto  no  artigo  26.2  do  TRLRHL para  coñecer  a  data  a  partir  da  cal  aplicaranse  as 
modificacións  das  tarifas,  que  en  todo  caso,  corresponderá  interpretar  o  servizo 
correspondente.

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

Este é o meu informe sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito. O órgano competente 
acordará o que estime oportuno.

Chantada, data da sinatura dixital

A Secretaria Xeral,

Asdo.dixitalmente: María Álvarez Alvar

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		xestiona esPublico - CONCELLO DE CHANTADA
	2018-03-01T10:44:42+0100
	Chantada
	MARIA ALVAREZ ALVAR - DNI 44479033T
	O acepto




