
 
ORENANZA Nº 15 REGULADORA DA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SUMIDOIRO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Artigo 1º. 
 
De conformidade co disposto nos artigos 5 a 19 do R.D. Lei. 2/2004, de 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido das Facendas Locais, establécese a taxa pola prestación 
dos servicios de alcantarillado.  
 
 
OBRIGA DE CONTRIBUÍR 
 
Artigo 2º. 
 
1. Feito impoñible. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e 
administrativa tendente a verificar si se cumpren as condicións necesarias para autorizar a 
acometida á rede de alcantarillado municipal. Así como a prestación do servicio de 
evacuación de augas pluviais, negras e residuais a través da rede de alcantarillado 
municipal (e no seu caso de augas residuais). 
 
2. Obrigación de contribuír. A obrigación de contribuír nace dende que teña lugar a 
prestación do servicio. 
 
3.  Suxeito pasivo. Están obrigados ao pago da taxa, en concepto de contribuíntes, as 
persoas físicas e xurídicas, e as entidades ás que se refire o artigo 34.5 da Lei Xeral 
Tributaria, que resulten beneficiarios. 
 
 
ADMINISTRACIÓN E COBRANZA. 
 
Artigo 3º.  
 
1. Anualmente formarase un padrón no que figuren os contribuíntes e as cotas respectivas 
que se liquiden, por aplicación da presente ordenanza, o que será exposto ao publico por 
quince días a efectos de reclamacións previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia e por 
pregóns e edictos na forma acostumada na localidade. 
 
2. Transcorrido o prazo de exposición ao público, o Concello resolverá sobre as 
reclamacións presentadas e aprobará definitivamente o Padrón que servirá de base para os 
documentos cobratorios correspondentes. 
 
Artigo 4º. 
 
As baixas deberán cursarse, ao mais tardar, o último día laborable do respectivo período, 
para surtir efectos a partir do día seguinte. Quenes incumpran tal obrigación seguirán 
suxeitos ao pago da exacción. 
 
Artigo 5º. 
 
As altas que se produzan dentro do exercicio, surtirán efecto dende a data en que naza a 
obriga de contribuír, pola Administración procederase a notificar aos suxeitos pasivos a 
liquidación correspondente á alta no padrón, con expresión de: 
a) Os elementos esenciais da liquidación. 
b) Os medios de impugnación que poidan ser exercidos, con indicación de prazos e 
organismos en que haberán de ser interpostos; e  



c) Lugar, prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria. 
 
Artigo 6º. 
 
No suposto de licencia de acometida o contribuínte deberá formular a correspondente 
solicitude. Concedida a licencia, practicarase a liquidación que proceda que será notificada 
para ingreso directo na forma e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadación. 
 
 
EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS. 
 
Artigo 7º. 
 
Non se concederá exención ou bonificación algunha. 
 
 
BASE IMPOÑIBLE E CUOTA TRIBUTARIA 
 
                 (incremento IPC Xeral dende xaneiro de 2012 ata xullo de 2013: 3,4 %): 

 
Artigo 8º. 
 

1. A cota tributaria corresponde á concesión de licenza de acometida á rede de 
sumidoiro esixirase por unha soa vez e consistirá na cantidade fixa de 15,54 € e, 
polos dereitos de enganche de 7,45 €. 
 

2. A cota tributaria pola prestación de servizos e, no seu caso, depuración das augas 
residuais, determinarase en función dos metros cúbicos de auga utilizada, 
aplicándose a seguinte 
 

TARIFA: 
 
USO DOMÉSTICO 

 
- De 0 a 6 m³: 0,0565 €/m³. 
- De 7 a 14 m³: 0,0941 €/m³ 
- De 15 a 30 m³: 0,1882  €/m³ 
- De 31 a 50 m³: 0,2635  €/m³ 
- Máis de 50 m³: 0,3952 €/m³ 

 
 

USO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 

- De 0 a 6 m³: 0,1035 €/m³. 
- De 7 a 14 m³: 0,1496 €/m³ 
- De 15 a 30 m³: 0,2164 €/m³ 
- De 31 a 50 m³: 0,2804 €/m³ 
- De 51 a 100 m³: 0,3105 €/m³ 
- Máis de 100 m³: 0,4423  €/m³ 

 
 
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 
Artigo 9º. 
 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que as 
mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da 



lei xeral tributaria, conforme se ordena no artigo 11 do R.D.Lei 2/2004, de 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido das Facendas Locais. 
 
 
PARTIDAS FALLIDAS. 
 
Artigo 10º. 
 
Consideraranse partidas fallidas ou créditos incobrables, aquelas cotas que non puideran 
facerse efectivas polo procedemento de apremio, para o que se formalizará o oportuno 
expediente de acordo co prevido no vixente Regulamento Xeral de Recadación. 
 
DISPOSICION DEROGARTORIA. 
 
Queda derrogada a anterior ordenanza nº 15  reguladora da taxa por prestación de 
servizos de sumidoiro. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza foi modificada polo Pleno do Concello en sesión de  29 de decembro  
do 2017, entrará en vigor e producirá efectos a partir da data da súa publicación definitiva 
no BOP de Lugo, permanecendo en vigor ata  a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
 
Dilixencia.- Para facer constar que a presente ordenanza foi modificada no Pleno da 
Corporación, en sesión ordinaria de 29 de decembro de 2017,(publicada aprobación 
inicial no BOP nº 019 de 24/01/2018), aprobada definitivamente e publicada no B.O.P. 
nº 063 de 17/03/2018 e no B.O.P. nº 069 de 24/03/2018 (corrección de erros). 
 
 

 
 


