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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN 

DO SERVICIO DE SUMIDOIROS 

 

Artigo 1. Imposición e Ordenación. 

Ao amparo do previsto nos artigos 57 e 20.4.t do Real Decreto Legislativo 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 saneamento e depuración de augas residuais. 

 
 

Artigo 2. Feito impoñible. 

Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de saneamento e 

depuración de augas residuais, integrados polas siguientes prestacións municipais: 

- A realización de acometidas ou conexións á rede xeral ou a reforma destas 

conexións. 

- A conservación e mantemento das mesmas. 

- A evacuación das augas residuais. 

- A depuración das augas residuais para o seu ulterior verquido. 

- As actuacións de control de verquido. 

- As demais previstas na lexislación apricabre ao servizo. 

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. 

Enténdese que se presta o servizo cando a edificación dispón de conexión ao 

mesmo. 

 

Artigo 3. Devengo da taxa. 

A Obrigación de contribuir nace o derradeiro día de cada bimestre natural. 
 

 

Artigo 4. Obrigados tributarios. 

Están obrigados ó pago da taxa en concepto de contribuíntes 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. 

 

Artigo 5. Base impoñible. 

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

prestación do servizo de saneamento e depuración de augas residuais. 

 

Para a apricación das cuotas tributarias variables en función do uso do servizo, 

estarase as seguintes regras: 

 

Entenderase como uso efectivo o consumo rexistrado no contador do servizo 

municipal de abastecemento domiciliario de auga potable. 

 

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

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

correspondente ou o rexistrado no bimestre anterior. 
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Artigo 6. Cuotas tributarias e garantías tributarias. As cuotas triburias da 

taxa son as seguintes: 

 

Servizo a edificacións e instalacións de uso residencial ou agrícola:  

Consumo mínimo (ata 16 m3): 4,8 euros. Máis de 16 m3: 0,3 euros/m3  

 

Servizo a edificacións e instalacións de uso comercial ou industrial:  

Consumo mínimo (Ata 42 m3): 12,6 euros  

Máis de 42 m3: 0,3 euros/m3  

 

Servizo a edificacións e instalacións que carezan de servizo de abastecemento 

municipal de auga.  

Edificacións de uso residencial ou agrícola: 8,4 euros.  

 

Acometidas á rede municipal de sumidoiros: 

 Por cada acometida e a satisfacer por unha soa vez: a cota que resulte de 

multiplica-lo número de vivendas, locais comerciais, industriais e profesionais radicados 

no inmoble pola cantidade de 25 Euros.  

 

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 acometida 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 saneamento e depuración de 

augas residuais poderán xestionarse conxuntamente cos padróns das taxas pola prestación 

do servizo de abastecemento de auga potable e recollida e tratamento de lixo. 

 

 As cotas bimestrais son irreductibles calquera que sexa o momento dentro do 

bimestre en que comenze a prestarse o servicio ou se produza a sua interrupción por 

motivo legal. 

 

 Consecuentemente, as altas producirán efectos no mesmo bimestre en que se 

autoricen, e as baixas no seguinte a aquél no que fosen aprobadas. Unhas e outras deben 

comunicarse ó Concello dentro dos quince días posteriores a aquél en que se produza o 

feito que dea lugar a elas.  
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Sempre que ó inmoble se lle preste o servicio de subministración municipal de 

auga, as altas e baixas nel suporán tamén automáticamente as do servicio da rede de 

sumidoiros. 

 

 

Artigo 5. Cuotas tributarias e garantías tributarias.  

As cuotas triburias da taxa son as seguintes: 

Servizo a edificacións e instalacións de uso residencial ou agrícola: 

- Consumo mínimo (ata 16 m3): 4 euros. 

- Máis de 16 m3: 0,25 euros/m3 

 
 

Servizo a edificacións e instalacións de uso comercial ou industrial: 

 

- Consumo mínimo (Ata 42 m3): 10,55 euros 

- Máis de 42 m3: 0,25 euros/m3 

 

Servizo a edificacións e instlacións que carezan de servizo de 

abastecemento municipal de auga. 

 

- Edificacións de uso residencial ou agrícola: 7 euros. 

 

Acometidas á rede municipal de sumidoiros: 

 

Por cada acometida  e a satisfacer por unha  soa vez: a cota que  resulte  de 

multiplica-lo número de vivendas, locais comerciais, industriais e profesionais radicados 

no inmoble pola cantidade de 18,03 Euros. 
 

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 

2011. 

 

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 6. Xestión tributaria. 

A xestión tributaria das cuotas derivadas das actuacións de acometida 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. 
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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 saneamento e depuración de augas 

residuais poderán xestionarse conxuntamente cos padróns das taxas pola prestación do 

servizo de abastecemento de auga potable e recollida e tratamento de lixo. 

 

 

As cotas bimestrais son irreductibles calquera que sexa o momento dentro do 

bimestre en que comenze a prestarse o servicio ou se produza a sua interrupción por motivo 

legal. 

 

Consecuentemente, as altas producirán efectos no mesmo bimestre en que se 

autoricen, e as baixas no seguinte a aquél no que fosen aprobadas. Unhas e outras deben 

comunicarse ó Concello dentro dos quince días posteriores a aquél en que se produza o feito 

que dea lugar a elas. 

 

Sempre que ó inmoble se lle preste o servicio de subministración municipal de auga, 

as altas e baixas nel suporán tamén automáticamente as do servicio da rede de sumidoiros”. 
 

 

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

definitiva no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, núm. 245 de 26/10/2020].


