ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS DE
DISTRIBUCIÓN DE AUGA E UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS
ANÁLOGAS CANDO DITOS SERVICIOS E SUMINISTROS SEXAN PRESTADOS POR
ENTIDADES LOCAIS.
Art. 1º. Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo
106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidade
co disposto nos artigos 15 a 19 do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por servicios de
distribución de auga incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de
contadores e instalacións análogas, por servicios ou suministros prestados polo Concello.
Art. 2º. Feito imponible.
1. Constitue o feito imponible da tasa a prestación do servicio de distribución de auga
incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e
instalacións análogas.
Art. 3º. Suxetos pasivos.
1. Son suxetos pasivos contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades as que
se refire o artigo 34.5 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais
ubicados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servicio, xa sexa a
título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, de
precario.
2. Terá a consideración de suxeto pasivo sustituto do contribuinte o propietario das
vivendas e locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cuotas satisfeitas sobre os
usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.
Art. 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeto pasivo as persoas físicas
ou xurídicas ás que se refiren o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
(incremento Ipc Xeral dende xaneiro do 2012 ata xullo de 2013: 3,4%)
Art. 5º. Cota tributaria.
COTA FIJA DOMÉSTICO: 6,74 €/bimestre
COTA FIJA NO DOMÉSTICO: 9,02 €/bimestre.
USO DOMÉSTICO:
-

De
De
De
De

0 a 6 m³: 0,1130 €/m³.
7 a 14 m³: 0,1883 €/m³
15 a 30 m³: 0,3767 €/m³
31 a 50 m³: 0,5273 €/m³

-

Máis de 50 m³: 0,9181 €/m³

USO COMERCIAL E INDUSTRIAL:
-

De 0 a 6 m³: 0,2693 €/m³.
De 7 a 14 m³: 0,3893 €/m³
De 15 a 30 m³: 0,5631 €/m³
De 31 a 50 m³: 0,7296 €/m³
De 51 a 100 m³: 1,0100 €/m³
Máis de 100 m³: 1,3183 €/m³

TARIFA DE ALUGUER DE CONTADORES:
-

Contadores de 13,15, 20 mm..................................... 1,8714 €/bimestre
Contadores de 25,30 e 40 mm ...................................4,3498 €/bimestre
Contadores de máis de 40 mm...................................21,9517 €/bimestre

*Dereito de enganche e colocación de contadores ................................. 32,59 €
*Dereito de acometida á rede de distribución e taladro na conducción........ 65,23 €
Art. 6º. Beneficios fiscais.
Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou
deriven de tratados ou acordos internacionais.
Art. 7º. Devengo.
1. Devéngase a tasa e nace a obriga de contribuir dende o momento en que se inicia a
prestación do servicio, realizándose a súa facturación e cobro con carácter bimestral.
Art. 8º. Infracións e sancións.
Nesta materia estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria e normativa de desenvolvemento.
Art. 9º. Xestión.
- As persoas ou entidades interesadas na prestaciòn do servicio deberán presentar
solicitude por escrito na que se detalle o lugar para que se solicita.
- En caso de vivendas ou edificios de nova construcción deberán obter previamente a
correspondente licencia de primeira ocupación.
- Autorizada a prestación do servicio entenderase prorrogado mentras non se presente a
declaración de baixa polo interesado.
- Cando remate a necesidade do servicio, por cambeo de propietario ou declaración de
ruína do inmoble, os suxeitos responsables formularán as declaracións de baixa no padrón
da taxa e surtirá efectos no periodo natural seguinte ó da súa presentación. A non
presentación da baixa determinarán a obriga de continuar aboando a taxa.
DISPOSICION DEROGARTORIA.

Queda derogada a anterior ordenanza nº 10 reguladora da taxa polos servizos de
distribución de agua e utilización de contadores e instalacións análogas cando ditos
servicios e suministros sexan prstados por entidades locais.
DISPOSICIÓN FINAL.
A presente ordenanza foi modificada polo Pleno do Concello en sesión de 29 de decembro
do 2017, entrará en vigor e producirá efectos a partir da data da súa publicación definitiva
no BOP de Lugo, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Dilixencia.- Para facer constar que a presente ordenanza foi modificada no Pleno da
Corporación, en sesión ordinaria de 29 de decembro de 2017,(publicada aprobación
inicial no BOP nº 019 de 24/01/2018), aprobada definitivamente e publicada no B.O.P.
nº 63 de 17/03/2018.

