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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
MEAÑO
Ordenanzas e Regulamentos
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS,
ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS
DE ENGANCHE DE LIÑAS.

ANUNCIO
ORDENANZAS E REGULAMENTOS

Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria de data 27
de abril de 2017, a modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola prestación do
servizo de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos e elevado
a definitivo ao non presentarse reclamación contra o mesmo no período de exposición púlbica,
dando cumprimento ó art. 17.4 do R.D.Lvo. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, fáise público o texto íntegro da devandita
modificación:
“Modifica-lo anexo, sen afectar ao punto Segundo “Deducións no importe” nin ao punto
Terceiro “Outras normas especiais de xestión”, coa modificación do punto Primeiro “Tarifa” coa
inclusión dun novo tramo por consumo desproporcionado por fugas de auga, quedando ANEXO
como segue:
“PARA A APLICACIÓN DA ORDENANZA DA TAXA POR SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA.

Primeiro.—Tarifa:
Concepto:

A) POLO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA: EUROS
Nova conexión ou enganche: 300,00
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APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE E
OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS
E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, CANDO DITOS
SERVIZOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCAIS.
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B) POR CONSUMO DE AUGA:
Tramo 1.—Consumo inferior a 200.000 l./ano: 48,00

Tramo 2.—Consumo superior a 200.000 l./ano: 48,00 + 0,30 por cada 1.000 l. que supere
esta cantidade.
Tramo 3.—Consumo igual ou superior a 500.000 l./ano: 90,00 + 0,45 por cada 1.000 l. que
supere esta cantidade.

Tramo 4.—Consumo desproporcionado por fuga de auga: Si no período de facturación se
constara a existencia dunha fuga de auga na rede interna de subministro do suxeito pasivo e o
contador rexistrase un volume desproporcionado de consumo en virtude desta fuga, facturarase
ao suxeito pasivo a totalidade dos m³ consumidos e aplicaráselle a seguinte tarifa:
* Ao consumo que exceda do consumo medio habitual (consumo medio habitual inferior aos
500.000 l./ano), facturarse segundo as seguintes tarifas: 48,00 € +0,15 € por cada 1.000 l. que
supere esta cantidade.

* Ao consumo que exceda do consumo medio habitual (consumo medio habitual superior
aos 500.000 l./ano), facturarse segundo as seguintes tarifas: 90,00 € +0,20 € por cada 1.000 l.
que supere esta cantidade.

Para estes efectos, terá a consideración de volume desproporcionado cando o volume facturado
sexa superior ao doble do volume medio dos dous anos anteriores de facturación.
Para a aplicación deste tramo deberá resultar acreditada:

—— Que o suxeito pasivo tome as medidas necesaria para reparar a fuga no prazo dunha
semana desde que tivo coñecemento da existencia da fuga. Cando esta data no se
coñeza, entenderase que o contribuinte tivo coñecemento da existencia da fuga no
momento en que se lle notifique a factura da auga correspondente ao período en que
se produciu a fuga.

A tal efecto deberá presentar:
a) Solicitude

b) Factura orixinal do fontaneiro ou empresa que efectuou a reparación, na que se faga
constar a clase e data da reparación realizada.

O prazo máximo para solicitar a aplicación desta tarifa será de dous meses desde que tivo
coñecemento da existencia da fuga, segundo se sinalo uno apartado anterior.
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—— A involuntariedade das perdas e a ausencia de culpa ou neglixencia.
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Segundo.—Deduccións no importe:
1. As familias numerosas empadroadas neste municipio que acrediten formalmente tal
condición, de acordo coa normativa de aplicación na materia, e cando o consumo anual non
supere os 200.000 litros/ano, gozarán dunha deducción do 25% cota tributaria desta taxa.
2. Enténdese por familia numerosa a que reúna as condicións establecidas pola normativa
vixente.

3. O titular do recibo terá dereito á deducción da cota á que se refire o punto primeiro, logo
de solicitude dirixida ao Sr. alcalde do Concello de Meaño e acompañada da documentación
seguinte:
a) Copia do DNI

b) Certificado de empadroamento

c) Carné de familia numerosa ou título acreditativo, expedido pola Administración competente.

4. No caso de non resultar acreditadas as circunstancias que dan dereito á deducción, o
Concello, logo de audiencia ao interesado, dictará a oportuna resolución denegándoa.
5. A deducción será practicada no seguinte período de facturación, tendo en conta a data da
solicitude da deducción, a partir de que esta sexa efectiva.

6. Calquera modificación das circunstancias que deron lugar ó aproveitamento da dedución
deberá ser comunicado polo interesado ao Concello. A perda do dereito a deducción será efectiva
a partir do período seguinte de recibo ó que a devandita modificación teña lugar.
A instalación de conexión ao servizo así coma a instalación do contador serán realizadas e
a cargo dos usuarios.
Cuarto.—Data de aprobación e aplicación:

A presente Modificación que afecta á tarifa da Ordenanza Fiscal Reguladora desta taxa,
aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de data 27 de abril de 2017, entrará en vigor
e será de aplicación o día seguinte da publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da
Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.”

Contra este acordo poderá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo a partir desta
publicación no BOP na forma e prazos que establecen as normas reguladoras da devandita
xurisdicción.
Meaño, 30 de xuño de 2017
A alcaldesa

Asdo: Mª Lourdes Ucha Varela
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Terceiro.—Outras normas especiais de xestión:

