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Recomendación dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello de Carballo para que
se resolva, no tempo e na forma, o recurso de reposición presentado pola interesada
e para que se dote de auga a súa vivenda.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

1º) Coa data do 10 de abril de 2015, admitiuse a trámite o devandito expediente de queixa, a
instancias de ............ e promoveuse, ante o Concello de Carballo unha investigación, sumaria
e informal, coa finalidade de esclarecer os feitos consignados no escrito de reclamación:

- Non está de acordo coa factura liquidada pola empresa Viaqua, por un importe de
47,48 euros, en concepto de sumidoiros e depuración da súa vivenda, sita no lugar de
............ do Concello de Carballo.

- A vivenda está deshabitada dende o ano 2003. Non dispón de auga municipal ou
veciñal; non dispón de pozo, non está conectada coa rede de sumidoiros, e non xera
ningún tipo de vertidos.
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- Non está de acordo co consumo mínimo liquidado por vertidos de 42 metros cúbicos
e ten presentado un recurso de reposición o 19 de marzo de 2015, aínda non resolto.

2º) Transcorrido mais dun mes sen obter da administración municipal a información
requirida, reiterouse a súa remisión o 22 de maio. O requirimento foi cumprido o 29 de maio
e do informe redactado polo xefe do servizo de xestión e inspección tributaria e catastral,
imos salientar os seguintes feitos:

- Con data 19/09/2013, o Sr. Alcalde ditou o Decreto nº 2143/2013, no que se resolvía
iniciar procedemento de incorporación no Padrón Fiscal da Taxa pola prestación do
servizo de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais dos inmobles sitos en
diversas parroquias da zona rural do municipio, que resultaban afectados pola
implantación da nova rede municipal de sumidoiros e depuración de augas residuais.
Na devandita resolución, concedíaselles aos afectados, como suxeitos pasivos da taxa
que grava o devandito servizo, regulada na Ordenanza Fiscal nº 10 deste Concello, un
prazo de 15 días hábiles para alegacións, a efectos da ulterior aprobación do Padrón
Fiscal da Taxa.

- A propiedade da interesada, Dna. .................., identificada con referencia catastral
.........................., sita no Lugar ..........................., parroquia de .................., deste
termo municipal, resultaba afectada por atoparse a rede municipal lindante coa súa
vivenda, con referencia de rede NC034. A resolución indicada no antecedente
primeiro foille notificada o día 16/10/2013. Non consta que a interesada teña
formulado alegación algunha durante o prazo habilitado ao efecto.

- Con data 26/11/2014, a Alcaldía ditou a resolución nº 2918/2014, pola que aprobou a
inclusión no Padrón Fiscal da taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros e
depuración de augas residuais dunha serie de inmobles, e os seus respectivos
suxeitos pasivos, entre os que se atopaba o inmoble de .......................

- Por resolución da Alcaldía nº 631/2015, do 27 de febreiro, aprobáronse as
liquidacións que compoñen o Padrón Fiscal do 4º trimestre das taxas pola prestación
do servizo municipal de abastecemento de auga potable, rede de sumidoiros e
depuración de augas residuais, e a súa posta ao cobramento, na que se incluía a
primeira liquidación pola prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración
de augas residuais sobre da propiedade antes citada de ............................... O dito
anuncio de posta ao cobramento inseriuse no B.O.P. nº 48, do 12/03/2015.
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- A Sra. ............... formulou o recurso de reposición tributario previsto no art. 14 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais, perante deste Concello, o día
19/03/2015 —R.E. nº 3063/2015-, no que alega que non dispón de ningún tipo de
subministración de auga, nin municipal, nin veciñal, nin de pozo propio, apuntando a
posible ilegalidade da Ordenanza Fiscal nº 10 do Concello, por se lle computar un
consumo estimado de auga que considera vulnera o disposto pola Xunta de Galicia
en relación ao Canon da Auga e ao Coeficiente de Vertidos, ao tempo que esixe se lle
dote do servizo municipal de abastecemento de auga.

ANALISE

O estudo de documentación achegada ao expediente, pon de manifesto que a ordenanza
fiscal nº 10 do Concello de Carballo, reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede
de sumidoiros e depuración de augas residuais, está vixente dende o 1 de xaneiro de 2014.

Ao abeiro do seu contido ten que axuizar os feitos expostos pola reclamante.

Primeiro. Feito impoñible.

O artigo 2.2 da ordenanza fiscal, dispón que o servicio de evacuación de excretas, augas
negras, residuais e pluviais e o servicio de depuración das mesmas na E.D.A.R. serán de
recepción obrigatoria, polo que en consecuencia tódolos inmobles enclavados a distancia
menor de cen metros dalgunha arteria da rede de sumidoiros deberán estar dotadas destes
servicios, devengándose as taxas correspondentes aínda cando os suxeitos pasivos non
realicen a acometida da finca á rede xeral.

O feito impoñible cumpriuse, xa que no informe municipal afírmase que a vivenda da
reclamante linda coa rede de sumidoiro NC034. Polo tanto está situada a unha distancia
menor de cen metros lineais.

Segundo. Suxeito pasivo (artigo 3º da ordenanza).

Consta que a reclamante é propietaria da vivenda número 24 do lugar de ...............,
parroquia de ..................., feito que a converte en suxeito pasivo da taxa.

Terceiro. Base impoñible e liquidable (artigo 5 da ordenanza).
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Para a súa determinación establécense dúas posibilidades á elección do suxeito pasivo:

a) A estimación directa mediante aparellos de medida do volume de auga consumido ou
do volume de vertidos residuais á rede.

b) A estimación obxectiva, cando non existan aparellos de media do consumo ou do
vertido.

Neste último suposto, a ordenanza fixa a contía de 14 metros cúbicos/vivenda e mes. Ou
sexa 42 metros cúbicos ao trimestre.

Cuarto. Devengo da taxa (artigo 7º da ordenanza).

Prescribe que “o tributo considerarase devengado dende que naza a obriga de contribuír a
teor do establecido no artigo 22. Considerarase que comeza a prestación do servicio que da
orixe ó nacemento da obriga de contribuír, entre outras, cando se formule a solicitude, ou
dende que teña lugar a acometida efectiva se se levase a cabo sen autorización, ou cando se
esté en disposición de recibir o servizo nos termos sinalados na presente Ordenanza e non
se solicite o preceptivo enganche”.

Quinto. Resolución do recurso de reposición.

A administración municipal recoñece que a súa resolución se ditará fóra do prazo
establecido no artigo 14 do Texto refundido da Lei de Facendas Locais 2/2004. Como
xustificación alega os varios centos de recursos presentados contra as primeiras liquidacións
de alta no padrón fiscal da taxa e a insuficiencia de medios persoais cos que conta o servizo
municipal de xestión e inspección.

CONCLUSION

O estudo da documentación achegada no expediente de queixa, fundamenta a decisión
desta Institución, ao abeiro do artigo 32.1 da Lei 6/1984, de formular ao Concello de Carballo
a seguinte recomendación:

1º. Tendo en conta que o servizo de abastecemento de auga a domicilio é básico para a
convivencia humana, goza da atención prioritaria e que a súa prestación ten o carácter de
obriga municipal mínima, debe atenderse á petición formulada pola reclamante de dotar
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deste servizo a súa vivenda no lugar de ................., número ....., parroquia de ........... (escrito
do 19 de marzo de 2015), dentro das posibilidades orzamentarias.

2º.- Atribuída a esta Institución a función de velar porque a administración pública resolva,
no tempo e na forma, os recursos que lle fosen formulados, debe impulsar a resolución do
recurso de reposición de contido tributario, presentado o 19 de marzo de 2015.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


