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ANUNCIO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución de auga, gas,
electricidade e outros abastecementos públicos, incluídos os dereitos de enganche
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Rematado o prazo de exposición ao público da mesma non se presentaron alegacións nin
N U Npolo
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de contadores e instalacións análogas cando ditos servizos ou subministros son prestados por
entidades locais aprobada polo Pleno o 28 de outubro de 1998.-

Abonados domésticos

2021 €/m3
Mínimo

15 m3/abon.mes

0,35840551

1º bloque

Máis de 15 a 25 m3/ab.mes

0,43821383

Excesos

Máis de 25 m3/ab.mes

0,50851127
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TARIFAS VIXENTES A PARTIR DE 1 DE XANEIRO DE 2021
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Rematado o prazo de exposición ao público da mesma non se presentaron alegacións nin
reclamacións de ningún tipo, polo que debe entenderse definitivamente aprobada, inseríndose
de seguido aos efectos previstos no artigo 17.3 e 4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 28 de setembro de 2020 aprobou
inicialmente a modificación parcial da Ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución
de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos, incluídos os dereitos de enganche
de liñas de colocación e utilización de contadores e instalación análogas cando ditos servizos
ou subministros son prestados por entidades locais aprobada polo Pleno o 28 de outubro de
1998. (modificación de tarifas).

BOPPO
Luns, 30 de novembro de 2020
Núm. 231

Abonados comerciais
2021 €/m3
Mínimo

15 m3/abon.mes

0,43821383

Excesos

Máis de 15 m3/abon.mes

0,50851127

As vivendas ou locais comerciais que non teñan instalado contador, se lles facturará un mínimo de
47,05 € trimestrais, dándolles un prazo de sete días para que procedan a subsanar a deficiencia.
Abonados industriais
2021 €/m3
Mínimo

40 m3/abon.mes

0,43821383

1º bloque

Máis de 40 a 100 m3/ab.mes

0,50851127

Excesos

Máis de 100 m3/ab.mes

0,57541122

As industrias que non teñan instalado contador, se lles facturará un mínimo de 75,96 €
trimestrais, dándolles un prazo de sete días para que procedan a subsanar a deficiencia.
Obras
2021 €/m3
Mínimo

100 m3/abon.mes

0,50851127

Excesos

Máis de 100 m3/abon.mes

0,57540717

0,325

Cota por cons.de acometida

0,310

Xestión de Cobro a Impagados
2021 €/ud
Cobro a abonados morosos dos
ocasionados pola comunicación de
pendentes de pago

gastos
recibos

4,262

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:SOO4GBRIJ0GY5FE7

Cota por cons.de contador
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2021 €/ab.mes

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cota por conservación de contadores e acometidas
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Xestión de Cobro de recibos devoltos de banco
2021 €/ud
0,510

Cobro aos abonados dos gastos ocasionados
polos recibos domiciliados e devoltos por causas
axeas ó servicio

Desprecintado de contador
2021 €/ud
Por desprecintado de contador

18,557

Conexión á rede de abastecemento e precintado de racores
2021 €/ud
Por conexión á rede e precintado dos racores de
contadores non colocados por persoal do servizo

20,606

Comprobación do contador do abonado con contador Patrón
2021 €/ud
A solicitude do abonado, comprobación da medición

22,834

Lista de prezos de acometidas, contadores e outros.

2021

Asfalto
(B)
2021

Baldosabeirarrúa
(C)
2021

¾"

180,11

238,08

286,53

1"

198,05

254,94

303,38

1¼"-1½"

262,28

319,18

367,63

2"

311,80

367,64

417,15
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Terra (A)
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Ø Acometida

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Prezos de acometidas (ata 5 mts)
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Acometida de máis de 5 mts
¾"

1"

2021

2021

1¼"1½"

2"
2021

2021
(A) incremento
Eur. por m.

9,80

11,48

16,32

27,39

(B) incremento
Eur. por m

21,49

23,17

26,74

37,28

(C) incremento
Eur. por m.

25,79

27,40

30,86

41,40

Contadores.
Precio de instalación de contador de 15/20mm en batería de contadores ou similar
- Contador
- Válvula antirretorno
- Pezas de conexión
2021 €/ud
15 mm

80,89

20 mm.

103,52

Tarifa de contadores (sen colocación)

Æ20mm

82,90

Æ25mm

135,02

Æ30mm

188,75

Æ40mm

292,66

Æ50mm

639,30

Æ65mm

792,51

Estes prezos incrementaranse no I.V.E. correspondente.
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60,31

https://sede.depo.gal

Æ15mm

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2021 €/ud
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As Tarifas por alta inicial no servicio e segunda e sucesivas altas non experimentarán variación
algunha, permanecendo os prezos en vigor:
Tarifas por alta inicial no servizo

120,20 €

Por segunda e sucesivas altas

15,03 €

Vilanova de Arousa a 19 de novembro de 2020.

Vilanova de Arousa a 19 de novembro de 2020.

O Alcalde.

O Gonzalo
Alcalde.Durán Hermida.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Gonzalo Durán Hermida.

