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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE 
A DOMICILIO.  
 

(BOP nº 285 de 14-12-2021) 
 
NATUREZA  FUNDAMENTO  
 
ARTIGO 1  
No 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 do Réxime Local, e de conformidade co 
disposto nos artigos do 15 ó 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a 
Taxa por SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO, que se rexerá pola presente 
Ordenanza Fiscal, atendendo as súas normas no previsto no artigo 57 da citada Lei 2/2004.  
 
 
FEITO IMPOÑIBLE  
 
ARTIGO 2  
Constitúe un feito impoñible da Taxa á prestación do servizo de subministro de auga potable a 
domicilio, a petición do interesado.  
 
 
SUXEITO PASIVO  
 
ARTIGO 3  
Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades ás que se 
refire o  art. 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas ou locais situados 
nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nos que se preste o servizo, xa sexa a título de 
propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso de precario.  
Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte, o propietario das 
vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios 
de aquelas, beneficiarios do servizo.  
 
 
RESPONSABLES 
 
ARTIGO 4  
Serán responsables solidarios das obrigacións tributarias dos suxeitos pasivos, as persoas 
físicas e xurídicas  as que se refiren os arts. 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.  
Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e  os síndicos, 
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co  alcance que sinala o art. 43 da Lei Xeral Tributaria.  
 
 
NORMAS DE XESTIÓN 
 
ARTIGO 5  
O abastecemento de augas potables a este municipio, é un servicio municipal, de conformidade 
coas prescricións vixentes, explotándose por conta e beneficio do Concello ou no seu caso por 
xestión indirecta, mediante concesión administrativa. 
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A taxa liquidarase cando se presente a solicitude de alta no Padrón correspondente, podendo 
prorratearse por meses.  
 
Se se utiliza o servizo sen mediar solicitude, darase de alta de oficio no correspondente 
Padrón, liquidarase e notificarase ós interesados polo período non declarado, sen prexuízo das 
sancións e recargos que procedan.  
 
Unha vez producida a alta no correspondente Padrón, a liquidación desta taxa farase por 
procedemento de Padrón ou matrícula.  
 
A cobranza  efectuarase mediante recibos bimestrais 
 
 
OBRIGACIÓN DE PAGO  
 
ARTIGO 6  
A Taxa regulada nesta Ordenanza é esixible no momento que se inicie a prestación do servizo.  
Establecido e estando en funcionamento o referido servizo, a Taxa abonarase o primeiro día do 
período que sinala a tarifa da Taxa, ou no seu caso, na data na que comece a prestación do 
servizo.  
 
 
DECLARACIÓN DE ALTA E BAIXA 
 
ARTIGO 7  
Os obrigados ó pago formularán as declaracións de alta nos Censos ou  Padróns da Taxa e 
producirá efectos no mesmo momento de presentarse a declaración, podendo prorratearse, no 
seu caso, por meses.  
 
Os obrigados ó pago formularán as declaracións de baixa no censo ou Padrón da Taxa e 
producirá efectos no período seguinte ó de presentación da mesma podendo, no seu caso, 
prorratearse por meses.  
 
 
NORMAS PARA O SUBMINISTRO 
 
ARTIGO 8 
Elaborarase un Regulamento que terá por obxecto establecer as normas respecto ó servizo de 
subministro de auga potable. 
 
 
CONTÍA  
 
ARTIGO 9  
A contía da taxa, regulada nesta Ordenanza, será a fixada na Tarifa seguinte:  
 
TARIFA:  
 
A) ABOADOS DOMÉSTICOS 
 
- Cota de servizo (fixa mensual)                   1,87 /abon. mes 
- Consumo 
1º bloque   menos de 14 m³/ab.bim  0,23 €/m³ 
2º bloque  14 a 30 m³/ab.bim  0,45 €/m³ 
3º bloque  31 a 60 m³/ab.bim  0,61 €/m³ 
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4º bloque  máis de 60 m³/ab.bim  0,89 €/m³ 
 
 
B) ABOADOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS 
 
- Cota de servizo (fixa mensual)   33,72 €/abon. mes 
- Consumo 
1º bloque  0 a 30 m³/ab.bim  0,60 €/m³ 
2º bloque  31 a 60 m³/ab.bim  0,79 €/m³ 
3º bloque  máis de 60 m³/ab.bim  1,00 €/m³ 
 
C) DEREITOS DE ENTRONQUE. 
A efectos da presente ordenanza enténdese por dereitos de entronque a primeira alta no 
servizo para cada vivenda ou local e o seu entronque na rede de abastecemento, que será 
requirida por unha sola vez. Pola contra, enténdese por alta, cada unha das sucesivas altas e 
cambios de titularidade que no seu caso se produzan ao longo da vida do servizo.  
 
USO DOMÉSTICO.      89,92 € 
USO INDUSTRIAL.    224,79 € 
 
 
EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 
 
ARTIGO 10  
Non se concederá ningunha exención nin bonificación na Taxa.  
 
 
DEVENGO 
 
ARTIGO 11  
Abonarase a Taxa e nace a obriga de contribuír desde que teña lugar a prestación do servizo 
mediante xiros bimestrais. 
 
 
ENTRADA EN VIGOR 
 
ARTIGO 12  
A presente Ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación 
en sesión celebrada o 6 de outubro de 2021, entrará en vigor o 1 de xaneiro do 2022, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. En cumprimento co 
artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais no artigo 70.2 da Lei 
Reguladora das Bases de Réxime Local. 
 
Rábade, na data da sinatura dixital á marxe. 
 O Alcalde, Francisco Xosé Fernández Montes. 


