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ORDENANZA  DA  TAXA  POLA  PRESTACIÓN  DOS  SERVIZOS  DE  ABASTECEMENTO 
DE  AUGA,  SUMIDOIRO  E  DEPURACIÓN 

 
    

Artigo 1º.- Concepto 
En uso das facultades concedidas polo art. 58 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora 
das Facendas Locais, o Concello de Avión establece a taxa polo abastecemento de auga, 
sumidoiro e depuración, que se rexerá polas normas contidas na dita Lei, trala reforma 
operada da Lei 25/1998, do 13 de xullo, e pola presente ordenanza fiscal. 
 
Artigo 2º.- Feito impoñible 

1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servizos de abastecemento de 
auga e outros abastecementos públicos, sumidoiro e depuración. 

2. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establecementos nas que concorra 
calquera das seguintes circunstancias de feito: 
a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo Concello de conformidade 

coa lexislación urbanística vixente. A declaración de non suxeición e correspon-
dente baixa no padrón producirase de oficio pola Administración tributaria, unha 
vez comunicada polo Concello a correspondente declaración de ruína. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación. Para estes efectos, 
considéranse como tales unicamente os inmobles que carezan do servizo de 
subministración de enerxía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece deste 
servizo cando estea dado de baixa como usuario no mesmo con carácter definitivo 
pola entidade subministradora. No caso de que non se acredite este extremo, o 
inmoble considerarase utilizable ou ocupable, e devindicará a taxa correspondente. 

 
Artigo 3º.- Devengo 

1. A obriga de pago da taxa regulada nesta ordenanza nace dende que se inicia a 
prestación do servizo, e a súa facturación e cobro se realizará con periodicidade 
trimestral. 

2. O pago da devandita taxa se efectuará no momento de presentación ao obrigado a 
realizalo da correspondente factura. 

3. As débedas por esta taxa poderanse esixir polo procedemento administrativo de vía 
executiva, de acordo co Regulamento Xeral de Recadación. 

 
Artigo 4º.- Suxeitos pasivos 
Serán suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas 
que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos ou actividades prestados ou 
realizados por este Concello a que se refire o artigo anterior. 
Terán a consideración de substitutos do contribuínte os propietarios das vivendas ou locais aos 
que se provea do servizo, aos que poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os 
respectivos beneficiarios. 
 
Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable 
A base desta taxa estará constituída por: 
 

• Abastecemento. 
Cota Servizo: pola mera disposición do servizo. 
No subministro de auga: os metros cúbicos de auga consumida no inmoble no que 
estea instalado o servizo. 
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Conservación de contadores: pola substitución ou reparación recollidos no Regula-
mento do Servizo. 
 

• Sumidoiro e Depuración. 
Cota Servizo de Sumidoiro e de Depuración: pola mera disposición do servizo. 

 

Nos servizos de sumidoiro e depuración estes rexerán polos metros cúbicos de auga 
consumida no inmoble no que estea instalado o servizo de abastecemento. No suposto de que 
o inmoble non dispoña de servizo de abastecemento de auga municipal a base impoñible será 
determinada por unha cota fixa. 
 
Artigo 6º.-Cota tributaria 
As contías da taxa regulada nesta ordenanza fíxanse nas tarifas seguintes: 
 

Abastecemento 2013 

Cota servizo mensual .............................. 1,80  €. 

Conservación mensual ............................ 1,50  €. 

1º. Bloque (ata 10 m3/mes) .................... 0,35  €/m3 

2º. Bloque (de 10 a 20 m3/mes) ............. 0,55  €/m3 

3º. Bloque (de 20 a 40 m3/mes) ............. 0,75  €/m3 

4º. Bloque (máis de 40 m3/mes) ............. 1,00  €/m3 
 

Sumidoiro e Depuración 2013 

Cota servizo mensual .............................. 2,00  €. 

Consumo ................................................. 0,30  €. 

Aboados sen subministro (cota fixa) ....... 4,70  €/m3 

 
Artigo 7º.- Aplicación automática do IPC 
As tarifas desta ordenanza incrementaranse automaticamente con efectos dende o primeiro 
de xaneiro de cada ano co IPC interanual referido de setembro a setembro do exercicio 
anterior. No caso de que a cantidade resultante coincidira en número decimal, se este fora 
superior a 5 décimas se redondeará na unidade enteira superior e no caso de que o número 
decimal fora inferior a cinco décimas se redondeará no número enteiro inferior. 
 
Artigo 8º.- Devengo e período impositivo 

1. A aplicación da taxa será periódica e se producirá ao principio de cada trimestre 
natural. 

2. O período impositivo comprende cada trimestre natural. 


