Taxa polo servizo de saneamento ou rede de sumidoiros

Ordenanza fiscal núm. 3
Ordenanza reguladora da taxa pola
prestación do servizo de
saneamento ou rede de sumidoiros.
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Artigo 1. Fundamento e réxime.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da
Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidade co disposto no
artigos 15 a 19 da Lei 39/88 de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa polo
servicio de saneamento ou rede de suimidoiros, que se rexirá pola presente ordenanza fiscal, cuias
normas atenden ó disposto no artigo 57 da citada Lei 39/1988.

Artigo 2. - Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación de recepción obrigatoria, dos servicios
seguintes :
a) A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións
necesarias para autoriza-la conexión á rede municipal de sumidoiros.
b) A evacuación de excrementos, augas pluviais, negras e residuais mediante a utilización da rede
municipal de sumidoiros.
c) O tratamento para depura-los vertidos anteriores.

Artigo 3. - Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos en calidade de contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades
ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que ocupen ou utilicen, por calquera clase de
título, incluso o de precario, as vivendas e locais onde se preste o servicio.
2. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario destes inmobles
quen podendo repercutir aquel, de se-lo caso, sobre os usuarios, como beneficiarios do servicio, as
cotas satisfeitas .

Artigo 4. - Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e
xurídicas ás que se refiren os artigos 38 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sindicos, interventores
ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades, e entidades en xeral, nos supostos e co alcance
que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.
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Artigo 5. - Cobramento.
1. A obriga de contribuír nacerá co inicio da prestación dos servicios entendéndose esta iniciación :
a) Na data de presentación da correspondente solicitude da licencia de conexión, cando o suxeito
pasivo a formule expresamente.
b) Desde que teña lugar a conexión efectiva á rede municipal de sumidoiros.
2. A acreditación da taxa por esta última modalidade producirase con independencia da obtención
ou non da licencia de conexión e sen prexuízo da instrucción do expediente administrativo para a
súa autorización.
3. Os servicios de evacuación de excrementos, augas pluviais, negras ou residuais e os da súa
depuración son de carácter obrigatorio para tódolos predios do municipio que teñan fachadas ás
rúas, prazas ou vías públicas onde exista rede de sumidoiros, sempre que a distancia entre esta e
o predio non pase dos cen metros, e a taxa acreditarase incluso cando os interesados non efectúen
a conexión a rede.

Artigo 6º.- Base impoñible.
A base impoñible virá determinada, no suposto de licencia ou autorización para a conexión á rede
de sumidoiros, polo número de locais ou vivendas que desauguen conxuntamente a través da
conexión para a que se solicita autorización.
No tocante á evacuación de excremento, aguas pluviais, negras e residuais, a base impoñible virá
constituída polos m3 de auga consumida no predio ou, no seu lugar, polo valor catastral do
inmoble.

Artigo 7.- Cota tributaria.
A cota pola prestacións servicios da rede de sumidoiros e depuración será a resultante de aplica-la
seguinte tarifa:
Cuota fixa mensual.............................................:

3,46 EUROS/abon.mes

Consumo..........................................................:

0,07 EUROS/M3

No caso de verquidos de gran volume con medios propios de abstecemento de auga,
exclusivamente ou conxuntamente coa rede municipal, que virtan á rede de alcantarillado un
caudal moi superior ao consumido da rede municipal, instalarán ao seu cargo un equipo medidor de
caudal, ou no seu defecto se podrá realizar un aforo do verquido e se facturará coa seguinte tarifa:
Cuotafixa mensual......................................................:

3,46 EUROS/mes

- Consumo.................................................:

0,07 EUROS/M3
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Artigo 8º. Exencións e bonificacións.
De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, non se concederá
ningunha exención nin bonificación na exacción desta taxa, agás as expresamente previstas nas
normas con rango de lei ou as derivadas da apliación dos tratados internacionais.

Artigo 9º. Declaración, liquidación e ingreso.
As decraracións de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos así como a liquidación e recadación
das cotas que esixe esta taxa serán efectuaranse nos mesmos períodos e nos mesmos prazos e
xunto cós recibos da subministración de auga.

Artigo 10. Infraccións e sancións.
No tocante á cualificación de infraccións tributarias e ás sancións rexerá o disposto nos
artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e nas demais normas de aplicación.

Disposición final.
O texto refundido da presente ordenanza entrará en vigor o mesmo día da publicación do seu texto
íntegro no Boletín Oficial da Provincial, e as tarifas serán de aplicación a partir do día 1 de xaneiro
do 2021 e permanecerá vixente ata a súa derogación.
PUBLICACIÓN
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