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ORDENANZA FISCAL NÚM. 107
TAXAS POLO SERVIZO DE REDE DE SUMIDOIROS, INCLUÍDA A
VIXILANCIA ESPECIAL DE SUMIDOIROS PARTICULARES.
ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO
1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
da Administración local de Galicia, este Concello establece as Taxas polo
servizo de rede de saneamento, incluída a vixilancia especial de saneamentos
particulares na presente ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido nos
artigos 20.4 e 57 da do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
2. Serán obxecto deste tributo:
a) A rede de sumidoiros municipal para a evacuación de excrecións,
augas negras e residuais, en beneficio dos terreos sitos no termo municipal; é
obrigatoria esta utilización cando sexa tecnicamente posible e o terreo non se
encontre a máis de cen metros da rede de sumidoiros.
A imposibilidade da acometida haberá de xustificarse documentalmente
para a excepción tributaria.
b) As acometidas ou conexións á rede xeral ou a reforma destas
conexións.
c) A vixilancia especial de sumidoiros particulares cando non sexa
posible a utilización da rede de sumidoiros municipal.
ARTIGO 2º. OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR
1. FEITO IMPOÑIBLE
Está constituído pola utilización dos servizos regulados no núm. 2 do
artigo anterior.
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2. OBRIGACIÓN DE CONTRIBUÍR
1. Nacerá dende que teña lugar a prestación do servizo da rede de
sumidoiros, a acometida a este ou a vixilancia dos sumidoiros particulares.
2. O que realice a acometida terá que deixar o pavimento da vía publica e
as beirarrúas no estado anterior, baixo a dirección dos técnicos municipais.
3. No caso de acometida á rede de sumidoiros presumirase que esta leva
consigo a utilización deste servizo.
4. En ambos supostos atenderase á efectiva prestación do servizo,
mediase ou non autorización municipal, e sen prexuízo das sancións que sexan
procedentes en caso negativo.
5. Nas novas edificacións devengarase a taxa pola acometida á rede xeral
anque xa se satisfixese anteriormente polo edificio demolido, sobre o terreo do
cal se edifica de novo.
6. O titular do inmoble será responsable das obras que se produzan con
motivo da reparación da rede dende o entroncamento da xeral ata o inmoble.
ARTIGO 3º. SUXEITOS PASIVOS
Están obrigados ó pagamento das taxas reguladas na presente Ordenanza
fiscal:
A) Respecto dos servizos da rede de sumidoiros municipal:
1.
a) Os propietarios, posuídores ou usuarios dos inmobles, que consten
como titulares para os efectos do servizo de abastecemento municipal
de auga.
b) Aqueles titulares de inmobles non dotados do servizo municipal de
augas que non estean obrigados á súa utilización, segundo o
Regulamento do servizo de augas e a correspondente Ordenanza fiscal
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pero que sen embargo utilicen a rede municipal de sumidoiros con auga
distinta da do servizo municipal.
SUBSTITUTO DO CONTRIBUÍNTE
2. Os titulares dos edificios, como propietarios ou por calquera outro
título, poderán repercutir, se é o caso, as cotas resultantes sobre os respectivos
beneficiarios das vivendas e os ocupantes dos locais destinados a usos
comerciais, mercantís, industriais e profesionais.
3. Non obstante, cando un mesmo inmoble se compoña de varias
vivendas ou locais para outros usos, serán os donos ou as comunidades de
propietarios dos ditos inmobles ou as entidades ou organismos que as
administren os que estarán obrigados ó pago da taxa, en concepto de suxeitos
pasivos, en orde inversa á sinalada, sen prexuízo de que os citados poidan
repercutir sobre os beneficiarios das vivendas ou titulares dos locais o importe
das cotas.
4. En todo caso, para a regulación da materia relativa ó substituto do
contribuínte, en todo o non previsto nesta ordenanza, estarase ó disposto sobre o
particular pola Ordenanza fiscal xeral e as disposicións de común aplicación
sinaladas nela.
B) Respecto dos servizos de acometida: os que os solicitasen. Se non
mediou autorización municipal para realizala, o obrigado será o que a levase a
cabo.
C) En xeral, estarán obrigados ó pago das taxas reguladas nesta
ordenanza as persoas que resulten beneficiadas ou que provocasen a prestación
dos servizos correspondentes, así como as afectadas por eles cando se presten
con carácter obrigatorio en virtude do precepto xeral ou por disposición de
regulamento ou ordenanza do Concello.
ARTIGO 4º. BASES DE GRAVAME
A base deste tributo determinarase:
a) En canto ó servizo da rede de sumidorios municipal e vixilancia
especial de sumidorios particulares, polo volume da auga consumida, medida por
contador, segundo a facturación xirada polo Servizo de Augas.
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b) En caso de que os inmobles dispuxesen do servizo da rede de
sumidoiros, pero carecesen da subministración municipal de agua, utilizarase o
sistema de cota fixa.
c) Nas novas acometidas, o número de vivendas e locais comerciais,
industriais ou profesionais radicados en cada inmoble.
ARTIGO 5º. TARIFAS
Establécense as seguintes tarifas:
TARIFA A.- COTA DE ABOAMENTO
Deberán facer efectivo este concepto tarifario todos os usuarios que,
dispoñendo do correspondente contrato de subministración, utilicen a rede de
sumidoiros.
A cota establecida no presente epígrafe terá carácter fixo, liquidándose en
períodos trimestrais conxuntamente coa facturación dos consumos rexistrados.
Cota de aboamento ó servizo, por usuario, ó trimestre:
a) Inmobles con servizo domiciliario de auga potable para o 5,25 €.
consumo doméstico:
b) Inmobles ou actividades con consumo non doméstico:
15,75 €.
TARIFA B.- Primeira (servizos a que se refire o artigo 4-a da ordenanza).
Seguirase o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa
correspondente a cada un dos tramos e facturando ó usuario o resultante da suma
de todos eles.
Epígrafe a) Inmobles con servizo domiciliario de auga potable para o consumo
doméstico:
- De 0 a 10 m3:
- Exceso de 10 a 30 m3:
- Exceso de 30 a 60 m3:
- Exceso de 60 a 100 m3:

0,126 €/m3.
0,126 €/m3.
0,273 €/m3.
0,399 €/m3.
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- Exceso de 100 m3:

0,525 €/m3.

Nas comunidades de veciños con contador xeral, a cota tributaria a esixir
pola prestación do servizo determinarase dividindo o consumo total polo número
de vivendas e/ou locais para obter o consumo medio por veciño en metros
cúbicos. Sobre o dito consumo medio aplicarase a liquidación por tramos contida
nesta tarifa e o resultado multiplicarase polo número de vivendas e/ou locais da
comunidade, facturándose nun único recibo a nome desta.
Epígrafe b) Inmobles ou actividades con consumo non doméstico
- De 0 a 75 m3:
- Exceso de 75 a 150 m3:
- Exceso de 150 a 300 m3:
- Exceso de 300 m3:

0,126 €/m3.
0,315 €/m3.
0,42 €/m3.
0,4515 €/m3.

Para os establecementos en que a auga non constitúa primeira materia ou
elemento esencial e imprescindible, conforme ó prevido no artigo 4-tarifa B,
epígrafe b) da Ordenanza fiscal núm. 109, os tipos de gravame serán os que
corresponden a consumo doméstico.
TARIFA C.- Segunda (servizos no caso do artigo 4-b da ordenanza)
- Uso doméstico, ó trimestre:
- Uso non doméstico, ó trimestre:

10,06 €
25,18 €

TARIFA D.- Terceira (servizo a que se refire o artigo 4-c da ordenanza).
Taxas pola expedición de licenzas para acometida ou conexións á rede de
saneamento municipal:
Por cada acometida á rede xeral, e que hai que satisfacer por unha soa
vez:
En edificios cunha vivenda ou local:
En edificios de 2 a 10 vivendas ou locais por vivenda ou local:
Con máis de 10 vivendas, por vivenda ou local:

98,78 €
49,42 €
37,62 €
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Non obstante, en caso de derribamento e nova edificación, aboaranse de
novo os dereitos de entroncamento á rede.
ARTIGO 6º. EXCLUSIÓNS
Exclúense do pago da taxa por acometida as reformas destas que se
efectúen con ocasión de executarse obras de pavimentación de calzadas ou
beirarrúas. Aínda así, solicitarase licenza para a debida coordinación e
comprobación das condicións técnicas.
ARTIGO 7º. COTAS TRIBUTARIAS E A SÚA COBRANZA
As cotas esixibles liquidadas de acordo con esta ordenanza liquidaranse e
recadaranse:
a) As da tarifa primeira, trimestralmente, xunto coas taxas periódicas polo
servizo de augas e polo de recollida domiciliaria de lixos.
b) As da tarifa segunda terán carácter anual e recadaranse nos prazos
comúns que fixa a Lei xeral tributaria para a cobranza de valores no
recibo.
c) As da tarifa terceira serán obxecto de ingreso directo ó retirar a licenza
para a acometida.
ARTIGO 8º. NORMA ADICIONAL
1. O devengo prodúcese o primeiro día do trimestre natural
correspondente e as cotas trimestrais ratearanse por días naturais.
2. Consecuentemente, as altas producirán efectos dende o mesmo día en
que se autoricen, e as baixas no seguinte a aquel en que fosen aprobadas. Unhas
e outras deben comunicárselle ó Concello dentro dos quince días posteriores a
aquel en que se produza o feito que dea lugar a elas.
Así, no trimestre en que se produza unha alta esixirase a cota que
corresponda dende o día da alta ata o último día do trimestre, ambos inclusive, e
no trimestre en que se produza a baixa esixirase a cota que corresponda dende o
primeiro día do trimestre ata o día da baixa, ambos inclusive.
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3. Sempre que ó inmoble se lle preste o servizo de subministración
municipal de auga, as altas e baixas nel suporán tamén automaticamente as do
servizo de rede de sumidoiros.
ARTIGO 9º. NORMAS DE XESTIÓN
1. Os propietarios ou titulares de inmobles e, en xeral, os usuarios dos
servizos ou os seus representantes legais ou os substitutos dos contribuíntes, se é
o caso, obxecto desta ordenanza, están obrigados a presentar nas oficinas
municipais as oportunas declaracións de altas e baixas, que producirán, respecto
da obrigación de contribuír, os efectos sinalados no artigo anterior.
2. Aqueles que pretendan efectuar acometidas á rede de saneamento
municipal solicitarano tamén á Administración municipal, acompañando
xustificante de alta do Imposto de bens inmobles e licenza de primeira
utilización ou o aumento de volume ou a autorización para o uso do local.
3. Nos casos dos números 2 e 3 pasarase a solicitude ó Servizo de Rede
de Sumidoiros, que nun só acto requirirá a emisión dos informes técnicos se
fosen necesarios, que haberán de ser emitidos no prazo de dez días hábiles.
4. Á vista deles, o negociado correspondente redactará a proposta de
resolución que será motivada no caso de denegación. Unha vez dictada a dita
resolución, notificarase ó interesado, ó Servizo de Rede de Sumidoiros e á
Facenda Local para os efectos procedentes, en relación cos padróns e listas
cobratorias, e darase conta á Intervención da alteración producida.
5. Cando sexa procedente a práctica das liquidacións individuais,
efectuadas por esa administración, serán notificadas ós interesados unha vez
aprobadas, despois da censura de Intervención, para que procedan a ingresar o
importe das taxas directamente na Tesourería municipal e a retirar as licenzas no
negociado correspondente, presentando o xustificante do ingreso.
6. As altas e baixas nos padróns terán a tramitación e producirán os
efectos propios de tales casos, tratándose de exaccións que se recadan por recibo.
7. Os propietarios de predios que non contribuísen a sufragar os gastos de
primeiro establecemento da rede xeral de auga e rede de saneamento nalgunha
vía, cando soliciten levar a cabo a acometida para inmobles estarán obrigados a
satisfacer, por entroncamento na dita rede, a cantidade deixada de aboar
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incrementada nun 200 %, ademais da sinalada na tarifa D) do artigo 4º da
Ordenanza número 109, reguladora do servizo municipal de subministración de
auga potable a domicilio, sempre que ó dito establecemento contribuísen algúns
dos propietarios dos predios afectados pola dita mellora.
ARTIGO 10º. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
Ó abeiro do establecido no artigo 24.4 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, gozarán de exención subxectiva os contribuíntes beneficiarios da
Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA), sempre que non excedan do
consumo establecido no primeiro tramo, noutro caso pagarase polos metros
cúbicos que excedan. Para ter dereito á obtención deste beneficio, o interesado
deberá acreditar o cumprimento das condicións que motivan o seu outorgamento
e a solicitude deberá ser informada polos Servizos Sociais do Concello.
Establécese unha bonificación do 50 por cento na cota de aboamento para
as familias númerosas que acrediten tal condición, e que cumpran as seguintes
condicións:
a) A concesión deste beneficio terá carácter rogado polo que a súa
concesión requirirá en todo caso solicitude previa do interesado e acto
administrativo expreso favorable a esta,debendo achegar o título de familia
numerosa anualmente, e surtindo efecto a partir da súa concesión.
b) Que o inmoble gravado por esta taxa estea destinado a vivenda
habitual do suxeito pasivo e do resto dos membros que integran a familia
numerosa, polo que deberán estar empadroados todos os membros da familia
neste Concello. A estes efectos o Servizo de Augas requirirá ó Servizo de
Estatística informe sobre os individuos empadroados na vivenda da que se
solicita a bonificación.
ARTIGO 11º. INFRACCIÓN E SANCIÓNS TRIBUTARIAS.
1. Nesta materia estarase ó disposto na Ordenanza fiscal xeral, lexislación
sectorial e bandos da Alcaldía.
2. A imposición de sancións non impedirá en ningún caso o cobro das
cotas devengadas non prescritas.
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NORMA COMPLEMENTARIA
Para o non previsto nesta ordenanza teranse en conta as disposicións da
Ordenanza fiscal xeral e Ordenanza fiscal reguladora da prestación da
subministración de auga potable, e regulamento de servizos que aprobe o
Concello, e nos casos de acometidas, tamén as da Ordenanza de taxas pola
prestación de servizos urbanísticos e normas concordantes.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 7 de novembro de 2011,
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2012. Permanecerá en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.
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