
 

 Carlos López Quintáns, Secretario Municipal do Concello de Redondela

CERTIFICO:

Que,  na  sesión  plenaria  ordinaria  celebrada  o  28  de  febreiro  de  2019 
APROBOUSE A SEGUINTE PROPOSTA DE ACORDO por unanimidade dos 
concelleiros presentes, coa maioría legalmente esixida:

PROPOSTA DA PRESIDENCIA DA COMISIÓN DE INFORMATIVA DE ECONOMÍA E 
FACENDA

Asunto:  Expediente  de  aprobación  de  modificación  das  ordenanzas  fiscais 
reguladoras da taxa por recollida de lixo no Concello de Redondela, da taxa de 
alcantarillado e da taxa por servicios 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 
servicios ou subministros sexan prestados por entidades locais.

Unha  das  manifestacións  máis  democráticas  existentes  nas  leis  que  nós 
outorgamos é a de que as prestacións patrimoniais que deban ser soportadas polos 
cidadáns para o financiamento das súas Administracións Públicas sexan aceptadas, 
aprobadas e reguladas por nós mesmos, a través dos nosos representantes.

Á  súa  vez,  as  Administracións  Públicas  teñen  como  única  finalidade  a 
satisfacción  do  interese  xeral.  O  cumprimento  desta  satisfacción  realízase, 
principalmente, e entre outras medidas, a través da prestación de servizos. A partir 
deste punto, para a prestación de servizos, o concello debe contar con recursos para 
poder afrontar a prestación destes servizos.

O  Concello  de  Redondela  ven  presentando  en  todos  estes  anos  unhas 
magnitudes orzamentarias positivas e cumprindo os limites impostos pola normativa 
financeira.  A mellora  económica que a  nivel  macro  estase a  observar  nos últimos 
trimestres debe trasladarse a economía doméstica e deben ser os poderes públicos os 
primeiros en axudar a acadar ese obxectivo. Un xeito de facelo é diminuíndo a carga 
fiscal que soportan os cidadáns para que poidan dispor de maior cantidade de cartos. 
É un xeito eficaz de facelo, tras aprobar este Concello reducións no imposto sobre 
bens  inmobles  e  no  imposto  sobre  o  incremento  de  valor  de  terreos de  natureza 
urbana. Neste caso, trátase de mellorar o procedemento para que as persoas deste 
Concello  poidan  acceder  ás  bonificacións  previstas  nas  ordenanzas  fiscais 
reguladoras  da  taxa  por  recollida  de  lixo  no  Concello  de  Redondela,  da  taxa  de 
alcantarillado e da taxa por  servicios de distribución de auga,  gas,  electricidade e 
outros  abastecementos  públicos  incluídos  os  dereitos  de  enganche  de  liñas  e 
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colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servicios 
ou subministros sexan prestados por entidades locais xa que na regulación actual 
obsérvanse atrancos para que as persoas solicitantes poidan acceder ás devanditas 
bonificacións. Para elo é necesario a modificación dos devanditos textos normativos. 
Esta modificación que se propón faise cumprindo o ordenamento xurídico e trátase de 
xerar un marco normativo estable que proporcione seguridade xurídica as persoas que 
cumpran coas condicións para poder solicitar as bonificacións.

Para acadar este obxectivo de interese xeral é necesario e imprescindible a 
modificación da ordenanza reguladora do devandito imposto. 

Na  tramitación  desta  modificación  e  na  súa  aprobación,  de  ser  o  caso, 
aplicarase en todo caso o principio de transparencia procedendo á publicación dos 
acordos  impostos  pola  normativa  de  aplicación  e  o  de  eficiencia  ó  prever  unha 
modificación da normativa o mais áxil e o mais racional cos recursos públicos.

Entende  esta  Alcaldía  que  a  aprobación desta  modificación  non suporá  un 
incumprimento da estabilidade orzamentaria e da sustentabilidade financeira, posto 
que  polo  que  se  refire  á  primeira,  os  importes  que  presenta  superan  en  moito  a 
cantidade  que  se  prevé  de  redución  na  recadación,  sendo  ademais  no  caso  das 
ordenanzas  do  sumidoiro  e  da  distribución  de  auga  un  principio  neutra  para  o 
Concello, mentres que para a taxa do lixo pódese estimar a redución de 1.136,00 € a 
partir das solicitudes que terían sido aceptadas nesta última convocatoria con este 
novo texto proposto.

Nesta  proposta  tamén  se  contén  a  modificación   de  carácter  técnico  das 
ordenanzas fiscais para clarificar, organizar e mellorar a presentación, sistematización 
e redacción dos Anexos.

E estas son as motivacións que levan a propor a esta Comisión Informativa de 
Economía e Facenda:

PRIMEIRO.-  A aprobación  provisional  da  modificación  da  Ordenanza  fiscal 
reguladora da taxa por recollida de lixo no Concello de Redondela, do seguinte tenor:

Onde dí:

“Anexo.

(...)

2) Exencións:

Estarán exentos do pagamento destas tarifas:
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(...)

b) Previa  solicitude  dos  interesados,  os  abonados  e  abonadas  para  os  que  os  
ingresos non acaden, en cómputo anual, o importe do salario mínimo interprofesional,  
e non sexan propietarios de bens inmobles,  agás que se trate de vivenda propia,  
sempre que o valor catastral da mesma non supere os 80.000€.

b.1.- Os/as  solicitantes  de  exención  deberán  aportar,  xunto  coa 
solicitude: 

- Libro de familia. 
- Informe da Policia Municipal sobre as persoas que integran a unidade  

familiar. 
- Certificación de empadroamento. 
- Certificación de ingresos do/a solicitante e as persoas que convivan  

con el/a: 
- Da Empresa. 
- Do INEM. 
- Do SGC. 
- Da Entidade pagadora da pensión ou haberes pasivos. 
- Copia da última declaración do IRPF (e, no seu caso, de Patrimonio)  

dos compoñentes da unidade familiar, referida ao exercicio precedente. 
No caso de carecer dos ingresos mencionados, deberase aportar certificación  

negativa dos organismos competentes da Seguridade Social, acreditativa de que as 
persoas interesadas non figuran incluidas nela, nin como traballadores/as activos, nin  
como pensionistas ou beneficiarios/as do seguro de desempego. 

- Certificación da Delegación de Facenda referida á tributación polo Imposto  
sobre bens inmobles - de natureza rústica e urbana -, así como do Imposto sobre  
actividades  económicas  da  totalidade  de  componentes  da  unidade  familiar,  con  
indicación -no IBI- da clase de finca, e do valor catastral da mesma. 

-  Título de propiedade,  contrato de aluguer  ou,  no seu defecto,  recibos  do  
último ano da vivenda que ocupan. 

b.2.-  As  solicitudes,  acompañadas  da  totalidade  da  documentación  
indicada, presentaranse no Rexistro Xeral do Concello. 

O prazo de presentaciónde solicitudes será  o  comprendido do 1  ao 30 de  
decembro do ano anterior. 

b.3.- A totalidade de expedientes de exención serán tramitados polos  
Servicios Sociais do Concello, e resoltos pola Comisión de Goberno.”

Proponse a seguinte redacción:

“Anexo.

(...)

2) Exencións:

Estarán exentos do pagamento destas tarifas:
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(...)

b) As persoas contribuíntes beneficiarias da Renda de Integración Social de Galicia  
(RISGA)  e  as  acollidas  a  réximes  protectores  de  carácter  público  análogos  ao  
mencionado segundo informe dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello.

1. O carácter desta exención é rogado, xurdindo efecto a súa concesión no período  
impositivo seguinte ao da solicitude (período de presentación do 1 de setembro ao 30  
de decembro de cada ano).

2.  As  persoas  interesadas  que  desexen  solicitar  esta  redución  da  cota  da  taxa,  
deberán  presentar  o  modelo  normalizado  aprobado  polo  Concello  debidamente  
cuberto, achegando a seguinte documentación:

a) Solicitude da redución mediante o modelo que se facilitará por este Concello.

b)  Fotocopia  do  NIF  das  persoas  físicas  solicitantes,  así  como  no  seu  caso,  
xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que  
actúe como representante.

c) Fotocopia compulsada polos Servicios Sociais do Concello do acordo de concesión  
da RISGA ou réxime protector de carácter público análogo.

d) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servicio  
de recollida do lixo (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que debe  
constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.

f) No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante non sexa  
da súa  propiedade,  deberá achegar  ademais  fotocopia  do  contrato  de  aluguer  ou 
documento que acredite que o propietario do inmoble lle cede o uso do mesmo ao  
solicitante da redución (debe recoller a obriga do ocupante de pagar a taxa)

3.  Tanto  o  propietario  do  ben  inmoble  obxecto  da  prestación  do  servizo  como  o  
beneficiario  terán  a  obriga  de  comunicar  á  administración  municipal  calquera  
modificación nos datos relativos a esta redución.

4.  No  caso  de  renovacións,  cando  o  réxime  protector  ao  que  estea  acollido  o  
interesado se acorde por  un  período de tempo determinado,  deberanse  presentar  
soamente os documentos expresados nas letras a) e c) do punto 2 deste apartado.

c) As vivendas incluídas no Programa de Vivendas Baleiras do Concello de Redondela  
que se atopen efectivamente alugadas,  esta  exención xurdirá efectos no exercicio  
seguinte ao do aluguer e se acreditará mediante certificado emitido polo Concello.

d) As persoas contribuíntes que non dispoñan de bens inmobles de natureza urbana 
distintos á vivenda habitual (a que pode comprender unha praza de garaxe e un rocho  
anexos),  sobre  os  que  posúan  un  dereito  de  propiedade,  posesión,  usufruto  ou  
calquera outro que xere ou poida xerar ingresos (fíxase un tope de valor da vivenda  
habitual,  igual ou menor a 90.000 € de valor  catastral)  e sempre que a renda per  
cápita mensual bruta da unidade de convivencia estea dentro dos límites establecidos  
na táboa que se indica:
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Número  de  membros  da 
unidade de convivencia

Contía

1 SMI (persoa solicitante)

2 SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro)

3
SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro) + 12%  
(terceiro membro)

4
SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro) + 12%  
(terceiro membro) + 10% (cuarto membro e sucesivos)

As persoas interesadas que desexen solicitar esta redución da cota da taxa, deberán 
presentar  o  modelo  normalizado  aprobado  polo  Concello  debidamente  cuberto,  
achegando a seguinte documentación e xurdindo efecto a súa concesión no período  
impositivo seguinte ao da solicitude (período de presentación do 1 de setembro ao 30  
de decembro de cada ano):

a) Solicitude da redución mediante o modelo que se facilitará por este Concello.

b)  Fotocopia  do  NIF  das  persoas  físicas  solicitantes,  así  como  no  seu  caso,  
xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que  
actúe como representante.

c) Informe da Policía Municipal sobre as persoas que integran a unidade familiar ou  
autorización para a súa obtención polo Concello.

d)  Certificación  de  empadroamento  ou  autorización  para  a  súa  obtención  polo  
Concello.

e) Certificación de ingresos do/a solicitante e as persoas que convivan con el/a ou  
autorización para a súa obtención polo Concello.

f) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servicio  
de recollida do lixo (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que debe  
constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.

g) No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante non  
sexa da súa propiedade, deberá achegar ademais fotocopia do contrato de aluguer ou  
documento que acredite que o propietario do inmoble lle cede o uso do mesmo ao  
solicitante da redución (debe recoller a obriga do ocupante de pagar a taxa)”

Onde dí:

“Disposición final. 

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano  
2006, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa. “
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Proponse a seguinte redacción:

“Disposición final.

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano  
2020, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.”

SEGUNDO.-  A  aprobación  provisional  da  modificación  da  Ordenanza 
reguladora da taxa de alcantarillado do seguinte tenor:

Onde dí:

A N E X O

b. 1.—Uso domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0710 €/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.0988 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.2685 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . . 0.2762 €/M3
Cuota de servicio: 26.36 €/aboado/ trimestre
b- Uso non domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1067 €/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1291 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.3058 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . . 0.4007 €/M3
Cuota de servicio:30.03 €/aboado/ trimestre
c) Estará exento o concello para a totalidade de edificios, vivendas, locais,
establecementos e instalacións de propiedade municipal, bocas de rego, fontes
e lavadoiros públicos.
d) Levarase a cabo a graduación da taxa en función da capacidade económica do  
suxeito pasivo segundo o artigo 24.4 do Real decreto 2/2004 polo que se aproba o  
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os criterios para levala a cabo  
serán os seguintes:

—  Previa  solicitude  dos  interesados,  os  abonados  e  abonadas  para  os  que  os  
ingresos da unidade familiar  non acaden,  en computo  anual,  o  importe do salario  
mínimo interprofesional, e non sexan propietarios de bens inmobles, agás que se trate  
da vivenda propia, sempre que o valor catastral  da mesma non supere os 80.000  
euros, terán dereito a seguinte reducción:

M3 CÚBICOS CONSUMIDOS MEMBROS DA UNIDADE REDUCCIÓN FAMILIAR DA 
TAXA
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Ata 15m3 por trimestre Dos membros 100%

Ata 30 m3 por trimestre Tres ou mais membros 100%

A partir de 15 m3-30m3 por trimestre Dous membros 28%

A partir de 30m3-45m3 por trimestre Tres ou mais membros 73.5%

—  Para  ser  beneficiario  da  reducción  será  preciso  a  presentación  da  seguinte 
documentación:

a) libro de familia

b) informe da policía local sobre as persoas que integran a unidade familiar

c) certificación do empadroamento

d) certificación de ingresos do/a solicitante e das persoas que convivan con el/ela

e) da empresa

f) da oficina de emprego ( pública)

g) da entidade pagadora de pensión ou haberes pasivos.

h) copia da ultima declaración do IRPF dos compoñentes da unidade familiar, referida  
ao exercicio precedente.

No  caso  de  carecer  dos  ingresos  mencionados,  deberase  aportar  certificación  
negativa dos organismos competentes da Seguridade Social, acreditativa de que as 
persoas interesadas non figuran incluídas nela, nin como traballadores/as activos, nin  
como pensionistas ou beneficiarios do seguro de desemprego.

i) certificación da Delegación de Facenda referida a tributación polo Imposto de Bens  
Inmobles  de  natureza  rústica  e  urbana  así  como  do  Imposto  sobre  Actividades  
Económicas da totalidade dos compoñentes da unidade familiar, con indicación ( no  
IBI) da clase de finca, e do valor catastral da mesma.

J) Titulo de propiedade, contrato de aluguer ou, no seu defecto, recibos do ultimo ano,  
da vivenda que ocupan.

As  solicitudes,  acompañadas  da  totalidade  da  documentación,  presentaranse  no  
Rexistro Xeral do Concello.

O prazo de presentación de solicitudes será o comprendido entre os días 1 a 30 de  
decembro.

Para os segundos e sucesivos anos os abonados os que se refire o presente apartado  
que se lles graduara a taxa no ano anterior presentarán a solicitude dentro do prazo  
indicado, acompañada dunha declaración xurada referida ao cumprimento integro de  
tódolos requisitos dos apartados anteriores indicando expresamente na declaración  
citada que non variou a súa situación persoal, familiar, económica, de bens e renda,  
sen prexuízo de poder presentar, se o desexan, a documentación completa indicada.

Os servicios  sociais  do Concello  efectuarán un control,  total  ou  por  mostraxe,  da  
situación  persoal,  familiar,  económica,  bens  e  renda  das  persoas  que  soliciten  a  
reducción da taxa para novos exercicios segundo o indicado no paragrafo anterior.

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



 

Tódolos expedientes de exención serán tramitados polos Servicios sociais do Concello  
e resoltos pola Xunta de Goberno.”

ANEXO
A) Dereitos de conexión:
A.1: Conexión á rede, vivendas unifamiliares, cada unha: 1.200,00 euros.
A.2: Conexión á rede, vivendas colectivas, cada unha: 360,00 euros.
A.3: Conexión á rede nos supostos de usuarios de redes comunitarias que
pasen a ser xestionadas polo Concello:
A.3.1: Antigos usuarios: 72,00 euros.
A.3.2: Novos usuarios: 1.200,00 euros.
A.4: Conexión á rede de titulares que pagaron contribucións especiais para
as obras, ou que contribuíron parcialmente ás obras: 72,00 euros.
A.5: Conexión á rede de finalidades non vivenda:
A.5.1: En edificios de vivendas colectivas: 360,00 euros.
A.5.2: Segunda e posteriores conexións en vivendas unifamiliares: 360,00
euros.
A.5.3: Outros supostos: 1.200,00 euros.

Proponse a seguinte redacción:

“ANEXO

A) Dereitos de conexión:

A.1: Conexión á rede, vivendas unifamiliares, cada unha: 1.200,00 euros.
A.2: Conexión á rede, vivendas colectivas, cada unha: 360,00 euros.
A.3: Conexión á rede nos supostos de usuarios de redes comunitarias que pasen a ser 
xestionadas polo Concello:
A.3.1: Antigos usuarios: 72,00 euros.
A.3.2: Novos usuarios: 1.200,00 euros.
A.4: Conexión á rede de titulares que pagaron contribucións especiais para as obras, 
ou que contribuíron parcialmente ás obras: 72,00 euros.
A.5: Conexión á rede de finalidades non vivenda:
A.5.1: En edificios de vivendas colectivas: 360,00 euros.
A.5.2: Segunda e posteriores conexións en vivendas unifamiliares: 360,00 euros.
A.5.3: Outros supostos: 1.200,00 euros.

B) Saneamento:

b. 1.—Uso domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0710 €/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.0988 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.2685 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . . 0.2762 €/M3
Cuota de servicio: 26.36 €/aboado/ trimestre

b. 2. Uso non domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1067 €/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1291 €/M3

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



 

c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.3058 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . . 0.4007 €/M3
Cuota de servicio:30.03 €/aboado/ trimestre

C) Estará  exento  o  concello  para  a  totalidade  de  edificios,  vivendas,  locais, 
establecementos  e  instalacións  de  propiedade  municipal,  bocas de  rego,  fontes  e 
lavadoiros públicos.

D) Levarase a cabo a graduación da taxa en función da capacidade económica do  
suxeito pasivo segundo o artigo 24.4 do Real decreto 2/2004 polo que se aproba o  
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os criterios para levala a cabo  
serán os seguintes:

— Terán dereito á seguinte redución:

M3 CÚBICOS CONSUMIDOS MEMBROS DA UNIDADE REDUCCIÓN FAMILIAR DA TAXA

Ata 15m3 por trimestre Dous membros 100%
Ata 30 m3 por trimestre Tres membros 100%
De 15 m3-30m3 por trimestre Dous membros 28%
De 30m3-45m3 por trimestre Tres membros 73,50%

d.1) As persoas contribuíntes beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia  
(RISGA)  e  os  acollidos  a  réximes  protectores  de  carácter  público  análogos  ao  
mencionado segundo informe dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello.
1. O carácter desta exención é rogado, xurdindo efecto a súa concesión no período  
impositivo seguinte ao da solicitude (período de presentación do 1 de setembro ao 30  
de decembro de cada ano).
2.  As  persoas  interesadas  que  desexen  solicitar  esta  redución  da  cota  da  taxa,  
deberán  presentar  o  modelo  normalizado  aprobado  polo  Concello  debidamente  
cuberto, achegando a seguinte documentación:
a) Solicitude da redución mediante o modelo que se facilitará por este Concello.
b)  Fotocopia  do  NIF  das  persoas  físicas  solicitantes,  así  como  no  seu  caso,  
xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que  
actúe como representante.
c) Fotocopia compulsada polos Servicios Sociais do Concello do acordo de concesión  
da RISGA ou réxime protector de carácter público análogo.
d) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servicio  
de recollida do lixo (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que debe  
constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.
f) No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante non sexa  
da súa  propiedade,  deberá achegar  ademais  fotocopia  do  contrato  de  aluguer  ou 
documento que acredite que o propietario do inmoble lle cede o uso do mesmo ao  
solicitante da redución (debe recoller a obriga do ocupante de pagar a taxa).
3.  Tanto  o  propietario  do  ben  inmoble  obxecto  da  prestación  do  servizo  como  o  
beneficiario  terán  a  obriga  de  comunicar  á  administración  municipal  calquera  
modificación nos datos relativos a esta redución.
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4.  No  caso  de  renovacións,  cando  o  réxime  protector  ao  que  estea  acollido  o  
interesado se acorde por  un  período de tempo determinado,  deberanse  presentar  
soamente os documentos expresados nas letras a) e c) do punto 2 deste apartado.

d.2) As  vivendas  incluídas  no  Programa  de  Vivendas  Baleiras  do  Concello  de  
Redondela que se atopen efectivamente alugadas, esta exención xurdirá efectos no 
exercicio seguinte ao do aluguer  e se acreditará mediante certificado emitido polo  
Concello.

d.3) As persoas contribuíntes que non dispoñan de bens inmobles de natureza urbana  
distintos á vivenda habitual (a que pode comprender unha praza de garaxe e un rocho  
anexos),  sobre  os  que  posúan  un  dereito  de  propiedade,  posesión,  usufruto  ou  
calquera outro que xere ou poida xerar ingresos (fíxase un tope de valor da vivenda  
habitual,  igual ou menor a 90.000 € de valor  catastral)  e sempre que a renda per  
cápita mensual bruta da unidade de convivencia estea dentro dos límites establecidos  
na táboa que se indica:

Número de membros da 
unidade de convivencia

Contía

1 SMI (persoa solicitante)

2 SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro)

3
SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro) + 12% 
(terceiro membro)

4
SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro) + 12% 
(terceiro membro) + 10% (cuarto membro e sucesivos)

As persoas interesadas que desexen solicitar esta redución da cota da taxa, deberán 
presentar  o  modelo  normalizado  aprobado  polo  Concello  debidamente  cuberto,  
achegando a seguinte documentación e xurdindo efecto a súa concesión no período  
impositivo seguinte ao da solicitude (período de presentación do 1 de setembro ao 30  
de decembro de cada ano):
a) Solicitude da redución mediante o modelo que se facilitará por este Concello.
b)  Fotocopia  do  NIF  das  persoas  físicas  solicitantes,  así  como  no  seu  caso,  
xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que  
actúe como representante.
c) Informe da Policía Municipal sobre as persoas que integran a unidade familiar ou  
autorización para a súa obtención polo Concello.
d)  Certificación  de  empadroamento  ou  autorización  para  a  súa  obtención  polo  
Concello.
e) Certificación de ingresos do/a solicitante e as persoas que convivan con el/a ou  
autorización para a súa obtención polo Concello.
f) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servicio  
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de recollida do lixo (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que debe  
constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.
g) No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante non 
sexa da súa propiedade, deberá achegar ademais fotocopia do contrato de aluguer ou 
documento que acredite que o propietario do inmoble cédelle o uso do mesmo ao 
solicitante da redución (debe recoller a obriga do ocupante de pagar a taxa).”

Onde dí:

“Disposición final. 

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano  
2006, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa. “

Proponse a seguinte redacción:

“Disposición final.

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano  
2020, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.”

TERCEIRO.- A aprobación provisional da modificación da Ordenanza da taxa 
por  servicios  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  servicios  ou  subministros  sexan 
prestados por entidades locais, do seguinte tenor:

Onde dí:

ANEXO PRIMEIRO.- Tarifa 

B) CONSUMOS DE AUGA
b. 1.—Uso domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1774 €/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.2470 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.6713 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . 0.6904 €/M3
b.—Uso non domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.2667€/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.3228 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.7645 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . 1.0017 €/M3

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



 

c) Estará exento o concello para a totalidade de edificios, vivendas, locais,
establecementos e
instalacións de propiedade municipal, bocas de rego, fontes e lavadoiros
públicos.
d) Levarase a cabo a graduación da taxa en función da capacidade económica do  
suxeito pasivo segundo o artigo 24.4 do Real decreto 2/2004 polo que se aproba o  
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os criterios para levala a cabo  
serán os seguintes:

—  Previa  solicitude  dos  interesados,  os  abonados  e  abonadas  para  os  que  os  
ingresos da unidade familiar  non acaden,  en computo  anual,  o  importe do salario  
mínimo interprofesional, e non sexan propietarios de bens inmobles, agás que se trate  
da vivenda propia, sempre que o valor catastral  da mesma non supere os 80.000  
euros, terán dereito a seguinte reducción:

M3 CÚBICOS CONSUMIDOS MEMBROS DA UNIDADE REDUCCIÓN FAMILIAR DA 
TAXA

Ata 15m3 por trimestre Dos membros 100%

Ata 30 m3 por trimestre Tres ou mais membros 100%

A partir de 15 m3-30m3 por trimestre Dous membros 28%

A partir de 30m3-45m3 por trimestre Tres ou mais membros 73.5%

—  Para  ser  beneficiario  da  reducción  será  preciso  a  presentación  da  seguinte  
documentación:

a) libro de familia

b) informe da policía local sobre as persoas que integran a unidade familiar

c) certificación do empadroamento

d) certificación de ingresos do/a solicitante e das persoas que convivan con el/ela

e) da empresa

f) da oficina de emprego ( pública)

g) da entidade pagadora de pensión ou haberes pasivos.

h) copia da ultima declaración do IRPF dos compoñentes da unidade familiar, referida  
ao exercicio precedente.

No  caso  de  carecer  dos  ingresos  mencionados,  deberase  aportar  certificación  
negativa dos organismos competentes da Seguridade Social, acreditativa de que as 
persoas interesadas non figuran incluídas nela, nin como traballadores/as activos, nin  
como pensionistas ou beneficiarios do seguro de desemprego.

i) certificación da Delegación de Facenda referida a tributación polo Imposto de Bens  
Inmobles  de  natureza  rústica  e  urbana  así  como  do  Imposto  sobre  Actividades  
Económicas da totalidade dos compoñentes da unidade familiar, con indicación ( no  
IBI) da clase de finca, e do valor catastral da mesma.

J) Titulo de propiedade, contrato de aluguer ou, no seu defecto, recibos do ultimo ano,  
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da vivenda que ocupan.

As  solicitudes,  acompañadas  da  totalidade  da  documentación,  presentaranse  no  
Rexistro Xeral do Concello.

O prazo de presentación de solicitudes será o comprendido entre os días 1 a 30 de  
decembro.

Para os segundos e sucesivos anos os abonados os que se refire o presente apartado  
que se lles graduara a taxa no ano anterior presentarán a solicitude dentro do prazo  
indicado, acompañada dunha declaración xurada referida ao cumprimento integro de  
tódolos requisitos dos apartados anteriores indicando expresamente na declaración  
citada que non variou a súa situación persoal, familiar, económica, de bens e renda,  
sen prexuízo de poder presentar, se o desexan, a documentación completa indicada.

Os servicios  sociais  do Concello  efectuarán un control,  total  ou  por  mostraxe,  da  
situación  persoal,  familiar,  económica,  bens  e  renda  das  persoas  que  soliciten  a  
reducción da taxa para novos exercicios segundo o indicado no paragrafo anterior.

Tódolos expedientes de exención serán tramitados polos Servicios sociais do Concello  
e resoltos pola Xunta de Goberno.”

ANEXO

A) Dereitos de conexión:
A.1: Conexión á rede, vivendas unifamiliares, cada unha: 900,00 euros.
A.2: Conexión á rede, vivendas colectivas, cada unha: 360,00 euros.
A.3: Conexión á rede nos supostos de usuarios de redes comunitarias que
pasen a ser xestionadas polo Concello:
A.3.1: Antigos usuarios: 72,00 euros.
A.3.2: Novos usuarios: 900,00 euros.
A.4: Conexión á rede de titulares que pagaron contribucións especiais para as
obras, ou que contribuiron parcialmente ás obras: 72,00 euros.
A.5: Conexión á rede de finalidades non vivenda:
A.5.1: En edificios de vivendas colectivas: 360,00 euros.
A.5.2: Segunda e posteriores conexións en vivendas unifamiliares: 360,00
euros.
A.5.3: Outros supostos: 900,00 euros.

Proponse a seguinte redacción:

“ANEXO.- Tarifa

A) Dereitos de conexión:

A.1: Conexión á rede, vivendas unifamiliares, cada unha: 900,00 euros.
A.2: Conexión á rede, vivendas colectivas, cada unha: 360,00 euros.
A.3: Conexión á rede nos supostos de usuarios de redes comunitarias que pasen a ser 
xestionadas polo Concello:
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A.3.1: Antigos usuarios: 72,00 euros.
A.3.2: Novos usuarios: 900,00 euros.
A.4: Conexión á rede de titulares que pagaron contribucións especiais para as obras, 
ou que contribuiron parcialmente ás obras: 72,00 euros.
A.5: Conexión á rede de finalidades non vivenda:
A.5.1: En edificios de vivendas colectivas: 360,00 euros.
A.5.2: Segunda e posteriores conexións en vivendas unifamiliares: 360,00 euros.
A.5.3: Outros supostos: 900,00 euros

B) Consumos de auga:

b. 1.—Uso domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.1774 €/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.2470 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.6713 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . 0.6904 €/M3

b. 2.—Uso non domestico
a) de 0 a 15 m3 . . . . . . . . . . . . . . . 0.2667€/M3
b) de 16 a 30 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.3228 €/M3
c) de 31 a 45 m3 . . . . . . . . . . . . . . 0.7645 €/M3
d) de 46 a 9999 m3 . . . . . . . . . . . . 1.0017 €/M3

C) Estará  exento  o  concello  para  a  totalidade  de  edificios,  vivendas,  locais, 
establecementos  e  instalacións  de  propiedade  municipal,  bocas de  rego,  fontes  e 
lavadoiros públicos.

D) Levarase a cabo a graduación da taxa en función da capacidade económica do  
suxeito pasivo segundo o artigo 24.4 do Real decreto 2/2004 polo que se aproba o  
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os criterios para levala a cabo  
serán os seguintes:

— Terán dereito a seguinte redución:

M3 CÚBICOS CONSUMIDOS MEMBROS DA UNIDADE REDUCCIÓN FAMILIAR DA TAXA

Ata 15m3 por trimestre Dous membros 100%
Ata 30 m3 por trimestre Tres membros 100%
De 15 m3-30m3 por trimestre Dous membros 28%
De 30m3-45m3 por trimestre Tres membros 73,50%

d.1) As persoas contribuíntes beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia  
(RISGA)  e  os  acollidos  a  réximes  protectores  de  carácter  público  análogos  ao  
mencionado segundo informe dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello.
1. O carácter desta exención é rogado, xurdindo efecto a súa concesión no período  
impositivo seguinte ao da solicitude (período de presentación do 1 de setembro ao 30  
de decembro de cada ano).
2.  As  persoas  interesadas  que  desexen  solicitar  esta  redución  da  cota  da  taxa,  
deberán  presentar  o  modelo  normalizado  aprobado  polo  Concello  debidamente  
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cuberto, achegando a seguinte documentación:
a) Solicitude da redución mediante o modelo que se facilitará por este Concello.
b)  Fotocopia  do  NIF  das  persoas  físicas  solicitantes,  así  como  no  seu  caso,  
xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que  
actúe como representante.
c) Fotocopia compulsada polos Servicios Sociais do Concello do acordo de concesión  
da RISGA ou réxime protector de carácter público análogo.
d) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servicio  
de recollida do lixo (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que debe  
constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.
f) No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante non sexa 
da  súa  propiedade,  deberá  achegar  ademais  fotocopia  do  contrato  de  aluguer  ou 
documento que acredite que o propietario do inmoble lle cede o uso do mesmo ao 
solicitante da redución (debe recoller a obriga do ocupante de pagar a taxa).
3.  Tanto  o  propietario  do  ben  inmoble  obxecto  da  prestación  do  servizo  como  o  
beneficiario  terán  a  obriga  de  comunicar  á  administración  municipal  calquera  
modificación nos datos relativos a esta redución.

4.  No  caso  de  renovacións,  cando  o  réxime  protector  ao  que  estea  acollido  o  
interesado se acorde por  un  período de tempo determinado,  deberanse  presentar  
soamente os documentos expresados nas letras a) e c) do punto 2 deste apartado.

d.2) As  vivendas  incluídas  no  Programa  de  Vivendas  Baleiras  do  Concello  de  
Redondela que se atopen efectivamente alugadas, esta exención xurdirá efectos no 
exercicio seguinte ao do aluguer  e se acreditará mediante certificado emitido polo  
Concello.

d.3) As persoas contribuíntes que non dispoñan de bens inmobles de natureza urbana  
distintos á vivenda habitual (a que pode comprender unha praza de garaxe e un rocho  
anexos),  sobre  os  que  posúan  un  dereito  de  propiedade,  posesión,  usufruto  ou  
calquera outro que xere ou poida xerar ingresos (fíxase un tope de valor da vivenda  
habitual,  igual ou menor a 90.000 € de valor  catastral)  e sempre que a renda per  
cápita mensual bruta da unidade de convivencia estea dentro dos límites establecidos  
na táboa que se indica:

Número de membros da 
unidade de convivencia

Contía

1 SMI (persoa solicitante)

2 SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro)

3
SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro) + 12% 
(terceiro membro)

4
SMI (persoa solicitante) + 14% (segundo membro) + 12% 
(terceiro membro) + 10% (cuarto membro e sucesivos)
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As persoas interesadas que desexen solicitar esta redución da cota da taxa, deberán 
presentar  o  modelo  normalizado  aprobado  polo  Concello  debidamente  cuberto,  
achegando a seguinte documentación e xurdindo efecto a súa concesión no período  
impositivo seguinte ao da solicitude (período de presentación do 1 de setembro ao 30  
de decembro de cada ano):
a) Solicitude da redución mediante o modelo que se facilitará por este Concello.
b)  Fotocopia  do  NIF  das  persoas  físicas  solicitantes,  así  como  no  seu  caso,  
xustificante que acredite a actuación a través de representación e NIF da persoa que  
actúe como representante.
c) Informe da Policía Municipal sobre as persoas que integran a unidade familiar ou  
autorización para a súa obtención polo Concello.
d)  Certificación  de  empadroamento  ou  autorización  para  a  súa  obtención  polo  
Concello.
e) Certificación de ingresos do/a solicitante e as persoas que convivan con el/a ou  
autorización para a súa obtención polo Concello.
f) Identificación da referencia catastral do inmoble obxecto da prestación do servicio  
de recollida do lixo (copia do recibo do imposto sobre bens inmobles,...) no que debe  
constar correctamente a titularidade catastral do inmoble.
g) No caso en que o inmoble obxecto de subministro onde resida o solicitante non 
sexa da súa propiedade, deberá achegar ademais fotocopia do contrato de aluguer ou 
documento que acredite que o propietario do inmoble cédelle o uso do mesmo ao 
solicitante da redución (debe recoller a obriga do ocupante de pagar a taxa).”

Onde dí:

“Disposición final. 

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano  
2006, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa. “

Proponse a seguinte redacción:

“Disposición final.

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano  
2020, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.”

CUARTO.- Expoñer  ao  público  o  expediente  administrativo  referido  á 
modificación da  ordenanzas fiscais  citadas durante  o  prazo  de trinta  días  hábiles, 
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dentro  dos  cales  os  interesados,  debidamente  lexitimados,  poderán  examinar  o 
expediente  administrativo  e  presentar  por  escrito  as  reclamacións  que  estimen 
oportunas.

Rematado  o  período  de  exposición  ao  público  adoptaranse,  polo  Concello 
Pleno, os acordos definitivos que procedan resolvendo as reclamacións no seu caso 
presentadas e aprobando a redacción definitiva da modificación da ordenanza fiscal. 
Se  non  fora  presentada  ningunha  reclamación  no  prazo  citado  entenderase 
definitivamente  adoptado  o  acordo  ata  entón  provisorio,  sen  necesidade  de  novo 
acordo plenario.

QUINTO.-  Autoriza-los  Servizos  correspondentes,  para  unha  vez,  de  ser  o 
caso, aprobada definitivamente esta modificación proposta, se proceda á apertura do 
correspondente  arquivo  das  ordenanzas  para  as  posteriores  refundicións  por 
modificacións parciais da mesma.

SEXTO.- Faculta-lo Alcalde-Presidente ou Concelleiro en quen delegue, para 
levar a cabo tódolos trámites necesarios para a consecución deste fin.

E para que conste, para os efectos oportunos no expediente da súa razón, de orde e 
co V.º B.º do Sr. alcalde, coa excepción prevista no artigo 206 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, expídese a presente.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE
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