ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO
SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA.
Artigo 1.- Fundamento e natureza
En uso das facultades conferidas 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 no artigo 57 en relación co 20.4 do texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo este concello establece a “Taxa pola prestación do servizo de abastecemento
de auga”, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
Artigo 2.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa, a prestación do servizo de abastecemento de auga
potable, que inclúe a captación de auga bruta e a súa potabilización, almacenamento e
distribución no municipio de Pol. Tamén constitúe o feito impoñible desta taxa o
establecemento dos puntos de acometida ou enganche, que inclúe o estudio, tramitación
e inspección das acometidas ás redes públicas de abastecemento de auga.
Artigo 3.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se
refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiada polo
servizo regulado nesta taxa.
Terán a consideración de substitutos do contribuínte o propietario das vivendas ou
locais onde se preste o servizo de abastecemento de auga, que poderá repercutir, no seu
caso, as cotas satisfeitas aos beneficiarios do servizo.
Artigo 4.- Responsables
Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas
e xurídicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
Serán responsables subsidiarios, os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral,
nos supostos e co alcance que sinala o art. 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5.- Base impoñible. Tarifas e Cota tributaria.
A base impoñible está constituída polos metros cúbicos de auga consumidos no mes.
A cota tributaria será a resultante da aplicación das seguintes tarifas sobre as que se
aplicarán o importe do Imposto sobre o Valor Engadido no seu caso:
1. USOS COMÚNS:
• Na subministración da auga:
Tarifa fixa: 1,5 euros/mes.
Primeiro bloque: Ata 10 m3 (incluído): 0,15 euros/ m3/mes

-

•

Segundo bloque: De 10 m3 ata 20 m3 (incluído): 0,20 euros/ m3/mes
Terceiro bloque: De 20 m3 ata 30 m3 (incluído): 0,30 euros/ m3/mes
Cuarto bloque: De 30 m3 en adiante: 0,50 euros/ m3/mes

Nos dereitos de acometida a satisfacer por unha soa vez:
o Tarifa xeral: 150 euros
o Tarifa reducida: 30 euros

A tarifa reducida será aplicable á solicitude do suxeito pasivo, cando acredite que cumpre as
condicións para ser beneficiario das axudas do RISGA, ou situacións asimiladas a esta, despois
de valoración e informe favorable por parte dos servizos sociais do concello.
2. USOS GANDEIROS:
•

Na subministración da auga: 0,22 euros/m3/mes

•

Nos dereitos de acometida a satisfacer unha soa vez: 300 euros

Artigo 6.- Devengo
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a prestación do servizo,
entendéndose iniciada, cando estea establecido e en funcionamento o servizo municipal
obxecto desta ordenanza.
Artigo 7.- Declaración, liquidación e ingreso
1. Esta taxa se liquidará e recadará de forma trimestral e conxuntamente coa taxa
por recollida de lixo e a taxa polo servizo de sumidoiro se é o caso.
2. Dado o carácter de “tributo de cobro periódico por recibo”, unha vez solicitada a
alta na prestación do servizo as seguintes liquidacións da taxa notificaranse
colectivamente mediante edictos que así o advirtan.
3. Novas altas no servizo.
Os suxeitos pasivos solicitarán ao concello a prestación do servizo de
abastecemento de auga.
Establécense dúas formas de liquidación e ingreso da tarifa de acometida:
a. Pago total da tarifa de acometida no momento da solicitude. Polo tanto a
solicitude irá acompañada do xustificante de ingreso da autoliquidación.
b. Pago en tres prazos da tarifa de acometida. Neste caso a solicitude irá
acompañada do xustificante de ingreso do primeiro prazo, sendo este un
terzo do total da tarifa de enganche a satisfacer segundo o uso do servizo
(común ou gandeiro). E tamén acompañado do número de conta onde se
realizarán os dous cargos restantes que se efectuarán nos dous meses
seguintes á solicitude de alta.
No caso de ser beneficiario da tarifa reducida para o enganche nos usos comúns
será necesario o informe favorable dos Servizos Sociais do Concello.
Artigo 9.- Infraccións e sancións

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que
ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto no Título V da Lei Xeral
Tributaria e normativa de desenvolvemento.

DISPOSICIÓN FINAL.
Esta Ordenanza fiscal derroga a anterior vixente de data 5 de novembro de 1998 e
entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Lugo. Permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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