ORDENANZA FISCAL NÚM. 16
R/ DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUBMINISTRO DE AUGA
Artigo 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
En uso das facultades concedidas polosartigos 133.2 e 142 da Constitucióne poloartigo 106 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime locale de conformidade co que se
dispón nosartigos 15 ao 20 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, este Concello establece a taxa
polos servizos de distribución de auga incluídos os dereitos de enganche de liñas, colocación e
utilización de contadores e instalacións análogas, por servizos ou subministracións prestadas polo
Concello.
Artigo 2. FEITO IMPOÑIBLE.
1.Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de distribución de auga incluídos os
dereitos de enganche de liñas e colocación e a utilización de contadores e instalacións análogas.
Artigo 3. SUXEITOS PASIVOS.
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refiren
oartigo 33 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos
lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou
usufrutuario, habitacionista, arrendatario ou, mesmo, deprecario.
2. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das vivendas e
locais, que poderá repercutir, se é o caso, nas cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas,
beneficiarios doservizo.
Artigo 4. RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou
xurídicas ás que se refiren osartigos 38.1 e 39 da Lei xeraltributaria.
2. 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 oartigo 40 da Lei xeraltributaria.
Artigo 5.- COTA TRIBUTARIA. BASE IMPOÑIBLE. TARIFA:
1.- TARIFAS DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO.
ANO 2020

Mínimo trimestral:

24 m3/trim.X 0,4143€/m3

10,2936 €/ab.trim

Mínimo de consumo:

24 m3/trim.

0,4289 €/m3

1º bloque:

máis de 24 a 30 m3/trim.

0,4908 €/m3
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2º bloque:
3º bloque:

máis de 30 a 40 m3/trim.
máis de 40 m3/trim

0,6225 €/m3
0,6970 €/m3

2. COTA DE CONSERVACIÓN DE CONTADORES.
Cota mensual

0,5115 €/ab.mes

3. ACOMETIDAS DE ABASTECEMENTO.
Faise o cálculo en base á acometida normal de 5,00 m. de lonxitude máxima (1 a 5 m).
MATERIAIS
- Ud. de Collarín de toma
- Ud. de enlaces
- Tubaria de P.E.B.D: 1 a 5 m.
- Ud. de chave de paso
- Tapa de fundición de 15 X 25 cm.
OBRA CIVIL
- Ud. de arqueta para colocación de tapa de 15 X 25.
- 1 a 5 m.l. de gabia (apertura, peche e reposición de pavimento).
(Fanse prezos diferentes dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na gabia).
ø Acometida
¾”
1”
1¼” - 11/2”
2”

Terra(A)
194,55 €
211,67 €
254,64 €
303,05 €

Asfalto(B)
250,39 €
268,06 €
310,71 €
357,93 €

Baldosa-beirarrúa(C)
298,21 €
314,36 €
357,93 €
405,72 €

Incremento no prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 m.
Acometidas de máis de 5 m.

¾”

(A) Incremento € por m.
(B) Incremento € por m.
(C) Incremento € por m.

9,12
20,11
24,18

1”

11/4”-11/2”

2”

10,70
21,66
25,67

15,23
26,24
30,26

25,60
36,57
40,59

4.- CONTADORES.
4.1. Instalación en batería de contadores ou similar.
- Contador de 13-15 mm./20 mm.
- Válvula antirretorno
- Pezas de conexión
Prezo contador instalado
- Contador de
- Contador de

13/15 mm.
20 mm.

79,54 €/ud
99,66 €/ud

4.2. Contador diámetro superior a 20 mm.
Para contadores de diámetros superiores, farase presuposto con anterioridade.
4.3. Tarifa de contadores (sen colocación).
TARIFA DE CONTADORES (Sen colocación)
Ø 13/15 mm

59,23 €/unidade
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ø 20 mm
Ø 25 mm
ø 30 mm
ø 40 mm
ø 50 mm
ø 65 mm

79,75 €/unidade
129,61 €/unidade
181,58 €/unidade
281,55 €/unidade
614,98 €/unidade
762,39 /unidade

5. XESTIÓN DE COBRO A IMPAGADOS.
- Cobro aos aboados morosos dos gastos ocasionados
polo expediente e a comunicación dos recibos
pendentes de pago.

4,258 €/ud.

6. FIANZAS NAS ALTAS DOS CONTRATOS DE AUGA.
- Para subministracións domésticas ou
comerciais
- Para subministración industrial ou de
obra.

31,70 €/alta
71,33 €/alta

7. DESPRECINTADO DE CONTADOR
Por desprecintado dun contador: precintado por
baixa voluntaria ou por expediente de corte de
subministro.

32,59 €/ud.

8. CONEXIÓN Á REDE DE ABASTECEMENTO E PRECINTADO DOS RACORES DO EQUIPO DE MEDIDA
Por conexión á rede dun contador instalado por persoal
alleo ao servizo municipal de augas e precintado dos
racores.

32,59 €/ud.

9.- COMPROBACIÓN DE CONTADOR DO ABOADO CON CONTADOR PATRÓN
A petición do aboado: por comprobación da medición
do contador do aboado co contador patrón.

32,59 €/ud.

(Todos os prezos se verán gravados co IVE correspondente)

Artigo 6. EXENCIÓN E BENEFICIOS FISCAIS.
Gozarán de exencións aquelas persoas cuns ingresos familiares que non acaden o salario mínimo
interprofesional, e se encontren en situación de necesidade, despois de ser informados polos servizos
sociais doConcello.
Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou deriven de
tratados e/ou acordos internacionais.
Artigo 7. DEVENGO.
Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuír desde o momento en que se inicia a prestación do
servizo, e realizarase a súa facturación e cobro con carácter trimestral.
Artigo 8. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
Nesta materia estarase ao que se dispoña naLei xeral tributaria.
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Artigo 9. NORMAS DE XESTIÓN.
-

As persoas ou entidades interesadas na prestación do servizo deberán presentar solicitude por
escrito na que se detalle o lugar para que sesolicita.

-

En caso de vivendas ou edificios de nova construción, deberán obter previamente a
correspondente licenza de primeiraocupación.

-

Unha vez autorizada a prestación do servizo entenderase prorrogado mentres non se presente a
declaración de baixa polointeresado.

-

Cando remate a necesidade do servizo, por cambio de propietario ou declaración de ruína do
inmoble, os suxeitos responsables formularán as declaracións de baixa no padrón da taxa e surtirá
efecto no trimestre natural seguinte ao da súa presentación. A non presentación de baixa
determinará a obriga de continuar aboando ataxa.

Artigo 10.
No que se dispón nesta ordenanza, aterase ao que se establece naLei xeral tributaria.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA.
A presente ordenanza fiscal, que se modificou polo Pleno do Concello na súa sesión celebrada o día
26/09/2019, entrará en vigor ó día seguinte da publicación do seu texto íntegro no BOP de Lugo, e será de
aplicación a partir dese mesmo día, ata a súa modificación ou derrogación expresas.
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