Nº 248 — Martes 28 diciembre 2004
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ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DA TAXA
POLO SERVICIO DE SUMINISTRACIÓN DE AUGA
POTABLE
ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO

En 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 e seguintes do
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL en adiante), este Concello acorda a
imposición e ordeación da TAXA POLA PRESTACIÓN DO
SERVICIO DE SUMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE.
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2. A cota tributaria a esixir pola prestación dos servicios de suministro de auga potable, determinarase en
función da cantidade de agua, medida en m3, utilizada no
inmoble. Para tal efecto, aplicaranse as seguintes tarifas,
que serán incrementadas, de acordo coa lexislación vixente, co correspondente imposto sobre o valor engadido
(I.V.E).
TARIFAS DO ABASTECEMENTO DE AUGA:
USOS DOMÉSTICOS:

- Mímino 30 m3/ trimestre:

0,19 €/m3.

- Excesos:

0,23 €/m3.

USOS COMERCIAIS

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE

- Mímino 40 m3/ trimestre:

0,20 €/m3.

Constitúe o feito imponible da taxa a prestación do
servicio de distribución de auga potable a domicilio así
como a aco:

- Excesos:

0,25 €/m3.

a) A actividade municipal, técnica e administrativa,
tendente a verifica-las condicións necesarias para
autoriza-la acometida dos particulares ás redes de
suministro de auga potable.
b) A prestación do servicio de suministración de
auga potable.
ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas, e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembre, Xeral Tributaria, que sexan:
a) Cando se trate de concesión de licencia de acometida á rede: propietario, usufructuario ou titular
do dominio útil da finca á que se realice a acometida.
b) No caso do feito imponible reseñado no anterior
artigo 2.1.b os ocupantes ou usuarios das fincas do
término municipal beneficiarios de ditos servicios,
calquera que sexa o seu título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas ou arrendatarios, incluso ocupantes en precario.
2. En todo caso, terá a consideración de suxeitos pasivos substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou
locais, o propietario destes inmobles, que poderá reporcutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos
beneficiarios do servicio.
ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS

1. Serán responsables solidarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 43
da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA

1. A cota tributaria correspondente á concesión da licencia ou autorización da acometida á rede de suministro
de auga potable, exixirase por unha soa vez, e establécese en:
a) Usos domésticos.
b) Usos comerciais:
c) Usos industriais:

40,57 €.
55,59 €.
93,16 €.

USOS INDUSTRIAIS

- Mímino 50 m3/ trimestre:

0,23 €/m3.

- Excesos:

0,31 €/m3.

ARTIGO 6. DEVENGO

1. Devéngase a taxa e nace a obrigación de contribuír
cando se inicie a actividade municipal que constitúe o
feito imponible, entendéndose a mesma:
a) Na data de presentación da oportuna solicitude,
no caso de licencia de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.
b) Dende que teña lugar a efectiva acometida á rede
de suministro municipal. O devengo nesta modalidade da Taxa producirase con independencia de
que se obtivera ou non a licencia de acometida, e
sen o prexuízo da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para a súa autorización.
2. Tratándose de servicios xa autorizados e prorrogados, o primeiro de xaneiro de cada ano e o período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos do
inicio e cese na prestación do servicio, caso no que o período impositivo axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota por trimestres naturais.
ARTIGO 7. DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO

1. Os suxeitos pasivos substitutos do contribuinte formularán as declaracions de alta e baixa no censo ou padrón de suxeitos pasivos da Taxa, no prazo que media
entre a data na que se produza a variación na titularidade da finca e o último día do mes natural seguinte. Estas
últimas declaracions surtirán aefecto a partir da primeira liquidación que se practique unha vez finalizado o
prazo de presentación das devanditas declaracións de
alta e baixa.
A inclusión inicial no censo ou padrón fiscal farse de
oficio unha vez concedida a licencia de acometida á rede.
2. As cotas esixibles pola prestación dos servicios ós
que se refire o artigo 2.1.b) desta Ordenanza liquidaranse e recadaranse trimestralmente mediante a elaboración
dun Padrón Fiscal ou matrícula, xunto coa Taxa pola
prestación do servicio de sumidoiros e depuración.
3. A taxa por licencia de acometida a rede será esixida en réxime de autoliquidación, as persoas interesadas
na tramitación da licencia presentarán previamente no
Rexistro Xeral a oportuna solicitude, acompañando o
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xustificante de ter pagada a taxa correspondente, sin
cuio requisito non será tramitadao a mesma.
4. As cotas desta Taxa liquidadas e non satisfeitas en
periodo voluntario de cobranza, esixiranse mediante o
procedemento administrativo de apremio.
Artigo 8. Infrancións e sancións.
No relativo á cualificacións de Infrancións Tributarias, así como ó relativo ás sancións que correspondan en
cada caso, estarase ó disposto na Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria.
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ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA

A cota tributaria determinarase por unha cantidade
fixa sinalada segundo a natureza dos expedientes ou documentos a tramitar, de conformidade coas seguintes tarifas:
—Certificado de empadronamento, convivencia ou conducta: 2,40 €.
—Certificado de Acordo ou resolución de órganos municipais: 2,40 €.
—Troco titularidade de establecementos: 30,00 €.
—Bastanteo de poderes: 25,00 €.

DISPOSICIÓN FINAL

—Dilixencia de cotexo de documentos, por ud.: 0,5 €.

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor e será
de aplicación, unha vez aprobada con carácter definitivo
polo Pleno do Concello, ó día seguinte da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor
ata a súa modificación ou derogación expresas.

—Dereitos de exame para participar en procesos selectivos de provisión definitiva
do persoal ó servicio do Concello:

ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DA TAXA
POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

• Grupo A ou asimilado: 30,00 €.
• Grupo B ou asimilado: 20,00 €.
• Grupo C ou asimilado: 15,00 €.
• Grupo D ou asimilado: 12,00 €.
—Fotocopia de documentos, por ud.: 0,10 €.

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO

ARTIGO 6. EXENCIONS E BONIFICACIONS

En 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 e seguintes do
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL en adiante), este Concello acorda a
imposición e ordeación da TAXA POLA EXPEDICIÓN
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Non se concederá exención ou bonificación algunha
na exacción da presente taxa.

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE

1. Constitúe o feito imponible da Taxa, a actividade
administrativa desenvolvida con motivo da tramitación,
a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e os expedientes de que entenda a Administración
ou as Autoridades municipais.
2. Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación administrativa que
fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio ainda que non mediara solicitude expresa do interesado.
3. Non estará suxeita a esta Taxa a tramitaciónde documentos ou expedientes necesarios para o cumprimento
de obrigas fiscais, así como consultas tributarias, os expedientes de devolución de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucións municipais de calquera índole.
ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO

1. Son suxeitos pasivos desta Taxa en concepto de
contribuintes, as peroas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de
decembre, Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou
que teñan un interese no que redunde a tramitación do
documento ou expediente de que se trate.
ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS

1. Serán responsables solidarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios das débedas tributarias as persoas ou entidades a que se refire o artigo 43
da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

ARTIGO 7. DEVENGO E PERIODO IMPOSITIVO

1. Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir
cando se presente a solicitude que inicie a tramitación
dos documentos e expedientes suxeitos a tributo.
2. Nos casos ós que se refire o artigo 2.2 desta Ordenanza, o devengo prodúcese cando teñan lugar as circunstancias que provean a actuación municipal de oficio
ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.
ARTIGO 8. XESTION, LIQUIDACION E RECADACION

1. As taxas reguladas nesta Ordenanza esixiranse en
réxime de autoliquidación, as persoas interesadas na tramitación do expediente ou documento que constitua o
feito impoñible desta taxa, presentarán previamente no
Rexistro Xeral a oportuna solicitude, acompañando o
xustificante de ter pagada a taxa correspondente, sin
cuio requisito non será tramitado o mesmo.
2. Os escritos recibidos polos conductos a que fai referencia o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro,
que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisoriamente, pero non se lles dará curso sen que
se corrixa a deficiencia, para o que se requerirá ó interesado co fin de que, no prazo de 10 días aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito
prazo sen efectualo, teranse ditos escritos por non presentados e será arquivada a solicitude.
3. As certificacións ou documentos que expida a Administración Municipal a petición dos xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se entregarán nin remitiran sen que previamente non se aboara a correspondente
cota tributaria.
ARTIGO 9. INFRANCIONS E SANCIONS

No relativo á cualificacións de Infrancións Tributarias, así como ó relativo ás sancións que correspondan en
cada caso, estarase ó disposto na Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria.

