
Concello de Outeiro de Rei 

 
 

 
 

 
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO 

DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE 

 

Artigo 1. Imposición e Ordenación. 

 
Ao amparo do previsto nos artigos 57 e 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais, e de 

conformidade co disposto nos seus artigos 15 a 17, este Concello estabrece a taxa pola 

prestación do servicio de abastecemento de auga potable, que se rexirá pola presente Ordenanza. 

 
Artigo 2. Feito impoñible. 

 
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación efectiva do servizo de abastecemento 

de auga potable, integrado tanto polas actuacións de enganche de líneas e colocación de 

contadores, como do tratamento e posterior distribución e suministro de auga potable. 

A tal efecto, entenderase por actuacións de enganche de lineas e colocación de 

contadores, o conxunto de actuacións materiais e administrativas necesarias para dotar de 

suministro á parcela sobor o que se ubica a edificación receptora do servizo, tales como 

tramitación do expediente de concesión do servizo, obtención de autorización e e permisos de 

outras administracións públicas, tendido das liñas dende a rede xeral ata o límite de parcela, 

colocación de contadores... etc. 

No suposto de edificios suxeitos ao réxime de propiedade horizontal no que existisen 

varios usuarios, as actuacións de dotación do servicio a cada elemento privativo do inmoble 

constituirán feitos imponibles diferentes que darán lugar ao devengo dunha cuota tributaria de 

enganche de lineas para cada elemento privativo. 

Entenderase suministro de auga potable as actuacións previstas no Real Decreto 

140/2003, de 7 de febreiro, polo que se estabrecen os criterios sanitarios da calidade do auga de 

consumo humano, con excepción das actuacións de enganche de lineas e colocación de 

contadores. 

 

Artigo 3. Devengo da taxa. 

 

A Obrigación de contribuir nace: 

Respecto da cuota tributaria derivada do enganche de lineas; no momento da 

presentación da solicitude do servizo no rexistro xeral do Concello de Outeiro de Rei. 

Respecto da cuota tributaria derivada do suministro regular de auga potable, o 

derradeiro día de cada bimestre natural. 

 
Artigo 4. Obrigados tributarios. 

 
-Están obrigados ao pago da taxa, en concepto de contribuíntes da cuota de enganche, 

as persoas físicas e xurídicas e as Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, 

que soliten o enganche de líneas e colocación de contadores. 
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- Están obrigados ó pago da taxa, en concepto de contribuíntes da cuota de suministro, 

as persoas físicas e xurídicas e as Entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, 

que ocupen os edificios ou instalacións preceptoras do servizo. 

 
-Serán sustitutos do contribuinte os propietarios dos inmobles sobor os que recaen as 

actuacións de prestación do servizo. A estos efectos, nos inmobles suxeitos a réxime de 

propiedade horizontal, serán sustitutos do contribuinte das cuotas devengadas polos enganches a 

lineas e colocación de contadores ubicados nos elementos comúns do inmoble, a Xunta de 

Propietarios, e serán sustitutos do contribuinte das cuotas devengadas polos enganches e 

colocación de contadores ubicados nos elementos privativos do inmoble, os titulares 

dominicales dos mesmos. 

 
-No suposto de que a edificación ou intalación receptora do servizo estivera suxeito a 

algún réxime de propiedade horizontal, terán a condición de responsables tributarios solidarios 

das cuotas devengadas polos enganches a lineas e colocación de contadores ubicados nos 

elementos comúns do inmoble os propietarios dos elementos privativos do inmoble, que 

responderán da débeda tributaria en proporción á súa cuota de participación nos elementos 

comúns. 

 
Artigo 5. Base impoñible. 

A base impoñible da taxa a constitúen a totalidade dos custes previsibles da prestación 

do servizo de abastecemento de auga potable, integrados tanto polas actuacións de enganche de 

líneas e colocación de contadores, como do tratamento e posterior distribución de auga potable. 

Para a apricación das cuotas tributarias variables en función do consumo efectivo de 

auga potable, estarase as seguintes regras: 

 

Entenderase como consumo efectivo o rexistrado no contador. 

No suposto de que o servizo municipal apreciase unha manipulación do contador, 

entenderase como consumo efectivo o meirande de entre o rexistrado no contador no período 

correspondente ou o rexistrado no bimestre anterior. 

 
 

Artigo 6. Cuotas tributarias e garantías tributarias. 

 As cuotas triburias da taxa son as seguintes: 

Actuación de enganche a lineas: 1084,43 euros. 

Suministro de auga potable a edificacións e instalacións de uso residencial ou 

agrícola: 

Consumo mínimo (ata 16 m3): 8 euros. 

De 16 a 42 m3: 0,58 euros/m3 

Máis de 42 m3: 0,98 euros/m3 

Suministro de auga potable a edificacións e instalacións de uso comercial ou 

industrial: 

Consumo mínimo (Ata 42 m3): 24,52 euros 

Máis de 42 m3: 0,98 euros/m3 
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Supostos especiais de determinación da cuota tributaria: 

A fixación da cuotra tributaria pola prestación do servizo ao centro penitenciario de 

Bonxe se efectuará no correspondente convenio ou contrato asinado co órgano competente. 

Fianza: No momento de alta no servizo municipal de auga potable, os aboados deberán 

constituir perante a tesourería municipal, unha fianza en metálico pola contía de 108,18 euros. 

Adecuación da cuota tributaria á calidade do servizo: 

Estabrécese unha deducción de 2 euros na cuota triburaria por cada día de interrupción 

na prestación do servizo, sen o previo aviso ou publicación. 

A cuota triburia resultante da apricación de esta deducción, non poderá ser inferior ao 

50% da cuota íntegra. 

A apricación da presente deducción se efecturá a solicitude do interesado. 

Actualización da cuota ao IPC 

As cuotas contidas na presente Ordenanza experimentarán un incremento anual igual ao 

incremento que experimente o Índice de Precios ó Consumo fixado polo INE a nivel nacional a 

día 31 de decembro de cada ano e con referncia ao 31 de decembro de 2020. 

Co gallo de mellorar a seguridade xurídica, a Xunta de Goberno publicará no primeiro 

bimestre de cada ano as contías da cuota tributaria resultantes de ditas actualizacións. 

 

 

Artigo 7. Xestión tributaria. 

A xestión tributaria das cuotas derivadas das actuacións de enganche de lineas e 

colocación de contadores se efectuará mediante liquidación tributaria xirada de oficio pola 

administración. 

A xestión triburaria das cuotas derivadas das actuacións de suministro efectuarase 

mediante a aprobación de padróns bimestrais. 

Estos padróns terán a natureza de liquidacións triburarias colectivas, notificándose 

colectivamente no xeito estabrecido pola lexislación triburaria vixente. 

Os padróns da taxa pola prestación do servicio de abastecemento de auga potable 

podrán xestionarse conxuntamente cos padróns das taxas pola prestación do servizo de 

evacuación de augas residuais e recollida e tratamento de lixo. 

 

 

[Ordenanza aprobada na sesión plenaria deste concello de data 30/07/2020. Publicación aprobación 

definitiva no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, núm. 277 de 02/12/2020].


