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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Ordenanzas e Regulamentos
APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DE
PRESTACIÓNS PATRIMONIAIS DE CARÁCTER PÚBLICO NON TRIBUTARIO POLOS
SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, ALCANTARILLADO-REDE DE
SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEP. AUGAS RESIDUAIS

EDICTO
O Pleno do Concello de Vigo en sesión celebrada o 24 de febreiro de 2021 aprobou
definitivamente a:

“MODIFICACIÓN DOS SEGUINTES ARTIGOS DA ORDENANZA DE PRESTACIÓNS PATRIMONIAIS
DE CARÁCTER PUBLICO NON TRIBUTARIO POLOS SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA
POTABLE, ALCANTARILLADO- REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS
RESIDUAIS” (60), QUE QUEDARÁN REDACTADOS COMO SEGUE:
ARTIGO 2. OBXECTO DA CONTRAPRESTACIÓN.
a) Servizo de subministración ou abastecemento de auga potable.
b) Servizo de alcantarillado e redes de sumidoiros (saneamento).

ARTIGO 5. TARIFAS.

A). TARIFA I.- COTAS FIXAS DE ABOAMENTO OU COTAS FIXAS DE SERVIZO.
Deberán facer efectivo este concepto tarifario todos os usuarios que, dispoñendo do
correspondente contrato de subministración, ou alcantarillado ou depuración, utilicen as redes
de subministración de auga potable e/ou os servizos de rede de alcantarillado e depuración
de augas residuais.
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e) En xeral, calquera outro servizo que sexa obxecto da presente Ordenanza e, sendo
competencia da entidade local, teña carácter obrigatorio en virtude da disposición legal ou
regulamentaria.

https://sede.depo.gal

d) A realización ou execución de obras, a competencia das cales estea atribuída (con carácter
exclusivo) á entidade concesionaria do servizo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

c) Servizo de depuración de augas residuais.
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As cotas fixas de servizo correspondentes aos tres servizos mencionados liquidaranse en
períodos bimestrais conxuntamente coa facturación dos consumos rexistrados.

Os importes e a súa xustificación por constituír custes fixos dos diferentes servizos son os
seguintes:
I.1. Cota fixa de abastecemento.

Uso doméstico: 19,57€/usuario/ bimestre

Uso non doméstico: 28,64€/usuario/ bimestre

Corresponde este importe aos custes fixos de operación, mantemento e reposición das
captacións -Presa de Eiras e embalse de Zamáns-, adución – Canais de Eiras O Casal, ZamansValadares e cinturon perimetral O Casal-Valadares-, mantemento e reposición das ETAPS do
Casal e Valadares, sistemas de bombeo, depósitos de almacenamento, redes de transporte, redes
de distribución e acometidas ata a chave de rexistro da acometida situada obrigatoriamente en
vía pública diante da propiedade do abonado.
I.2. Cota fixa de alcantarillado.

Uso doméstico: 5,55€/usuario/ bimestre.

Uso non doméstico: 9,56€/usuario/ bimestre .

Corresponde este importe aos custes fixos derivados de operacións, mantemento e reposición
de redes de alcantarillado, colectores -Lagares, de marxe de Ría , de Oia e Saians e de TeisChapela-, interceptores, instalacións de bombeo de augas residuais, tanques de tormenta e
emisario submarino-.

Corresponde este importe aos custes fixos derivados de operación, mantemento e reposición
das EDARS do Lagares e Teis.

B). COTA FIXA DE ABOAMENTO/SERVIZO DE ABASTECEMENTO EN ACOMETIDAS CONTRA
INCENDIOS.
Aboará unha cota fixa de abastecemento de uso doméstico sinalada no apartado I.1 da tarifa
I deste artigo 5 cada edificio que dispoña de acometida para uso contra incendios.
Aboará unha cota fixa de abastecemento de uso non doméstico sinalada no apartado I.1 da
tarifa I deste artigo 5 cada local, nave ou instalación que dispoña de acometida para uso contra
incendios.
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Usuario non doméstico: 9,79€/usuario/ bimestre.
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Usuario doméstico: 3,5€/usuario/ bimestre.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

I.3. Cota fixa de depuración.
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C). TARIFA II.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN / ABASTECEMENTO DE AUGA
POTABLE PARA USOS DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS.
Para o cálculo da cota variable ou cota de consumo do servizo de abastecemento seguirase
o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente a cada un dos
tramos de consumo e facturando ao usuario o resultante da suma de todos eles.
ABASTECEMENTO TARIFA
A) Uso doméstico:
Por persoa/bimestre

De 0 a 6 m3: 0,0700 €/m3

Máis de 6 a 10 m3: 0,2100 €/m3
Máis de 10 a 20 m3: 1,030 €/m3
Máis de 20 m3: 1,2210 €/m3

B) Uso non doméstico:

De 0 a 18 m3: 0,0700 €/m3

Máis de 18 a 30 m3: 0,3050 €/m3
Máis de 30 a 60 m3: 0,9490 €/m3

Máis de 60 a 100 m3: 1,4580€/m3
Máis de 100 m3: 1,5268€/m3

A) Uso doméstico:
Por persoa/bimestre

De 0 a 6 m3: 0,0500 €/m3

Máis de 6 a 10 m3: 0,2137 €/m3

Máis de 10 a 20 m3: 0,6828 €/m3
Máis de 20 m3: 0,8246€/m3
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ALCANTARILLADO TARIFA
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Para o cálculo da cota variable ou cota de consumo do servizo de alcantarillado e rede de
sumidoiros seguirase o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente
a cada un dos tramos e facturando ao usuario o resultante da suma de todos eles.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

D). TARIFA III.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO E SUMIDOIROS.
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B) Uso non doméstico:
De 0 a 18 m3: 0,0500 €/m3

Máis de 18 a 30 m3: 0,3137 €/m3
Máis de 30 a 60 m3: 0,6828 €/m3

Máis de 60 a 100 m3: 0,8246€/m3
Máis de 100 m3: 0,8760€/m3

E).TARIFA IV.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS.
Para o cálculo da cota variable ou cota de consumo do servizo de depuración de augas
residuais seguirase o criterio de progresividade por escalas, aplicándose a tarifa correspondente
a cada un dos tramos e facturando ao usuario o resultante da suma de todos eles.
DEPURACIÓN TARIFA
A) Uso doméstico:
Por persoa/bimestre

De 0 a 6 m3: 0,0524 €/m3

Máis de 6 a 10 m3: 0,1880 €/m3

Máis de 10 a 20 m3: 0,8402 €/m3
Máis de 20 m3: 0,9713 €/m3

Máis de 30 a 60 m3: 0,8402 €/m3

Máis de 60 a 100 m3: 0,9713 €/m3
Máis de 100 m3: 1,0101 €/m3

F).COTA VARIABLE DE ALCANTARILLADO E DEPURACIÓN PARA USUARIOS SÓ SANEAMENTO.
Para os usuarios dos servizos de alcantarillado e depuración de augas residuais que non
dispoñan de contador, por non ser usuarios do servizo de abastecemento, o seu consumo
determinarase en base a unha dotación de 151 litros por habitante e día, a mesma cifra que se
establece no plan hidrolóxico de Galicia-Costa.
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Máis de 18 a 30 m3: 0,5156 €/m3
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De 0 a 18 m3: 0,0524 €/m3

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

B) Uso non doméstico:
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Elimínase parágrafo

SUPRÍMESE CONSUMO MÍNIMO

G) FORMA DE CÁLCULO DO CONSUMO.
Como norma xeral a determinación do consumo que realice cada usuario concretarase
mediante diferencia entre a lectura do contador de medida de dous períodos consecutivos de
facturación.
H) FORMA DE APLICAR OS DIFERENTES TRAMOS DE CONSUMO DOMÉSTICO E AGUA QUENTE
CENTRALIZADA.
1. Como norma xeral aplicarase a tarifa do primeiro tramo aos primeiros 18 m3 de consumo
ao bimestre, a tarifa do segundo tramo aos seguintes 12 m3 de consumo ao bimestre, a tarifa
do terceiro tramo aos seguintes 30 m3 de consumo ao bimestre, e a tarifa do último tramo ao
consumo que exceda estas cantidades.

2. Para as vivendas nas que o número de empadroados fose 4 ou máis estenderase a aplicación
da tarifa do primeiro tramo a razón de 6m3 por persoa que exceda o número de 3 na vivenda
considerada, a tarifa do segundo tramo a razón de 4 m3 por persoa que exceda o número de 3
na vivenda considerada, e a tarifa do terceiro tramo a razón de 10 m3 por persoa que exceda
o número 3 na vivenda considerada.

Para a aplicación desta extensión dos tres primeiros tramos, os servizos tributarios do
concello facilitarán á sociedade concesionaria a información de empadroados nas vivendas con
4 ou mais persoas a 20 de maio de cada ano.

I). CONEXIÓN OBRIGATORIA ÁS REDES DE SUBMINISTRACIÓN E SANEAMENTO.
Idem texto vixente.
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3. Para a aplicación das tarifas no caso de auga quente centralizada, terase en conta o numero
de vivendas ás que se da servizo, considerando a todas elas con tres ocupantes. Aos metros
cúbicos de auga quente asignados a cada vivenda aplicarase a tarifa correspondente ao tramo
segundo de uso doméstico. Se houbese excesos sobre 10 m3/bimestre/persoa aplicaranse as
tarifas dos tramos seguintes que correspondan. Para a aplicación de tramos tamén se considerará
unha ocupación de tres persoas para todas e cada unha das vivendas do edificio.
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Para que surta efectos a información padroal que aporten os usuarios no correspondente
padrón bimestral, esta deberá ser aportada durante o primeiro mes do bimestre considerado.
En caso contrario, surtirá efectos no bimestre inmediato posterior.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

No caso de que con posterioridade ao 20 de maio houbese variación no número de ocupantes
da vivenda, os usuarios deberán facilitar á sociedade concesionaria o correspondente volante
ou certificado de empadroamento.
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J). TARIFA V.- EXECUCIÓN DE ORZAMENTOS DE ENGANCHE E PROLONGACIÓNS DE ABASTECEMENTO
E SANEAMENTO, CON CARGO AOS USUARIOS.
Idem texto vixente.

K). TARIFA VI.- COTAS UNIFICADAS DE ENGANCHE ÁS REDES, NAS QUE SE DISPOÑA DE ACOMETIDA,
BEN POR SER REALIZADA POLA ENTIDADE CONCESIONARIA (PLAN DE INVESTIMENTOS), POLA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIRECTAMENTE OU QUE A SÚA IMPLANTACIÓN SE DERIVE
DUN PROXECTO FINANCIADO POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA OU OUTROS ORGANISMOS DE
CARÁCTER PÚBLICO.
Idem texto vixente.

L). TARIFA VII .- FORMALIZACIÓN DE ALTA E SOLICITUDE DE ORZAMENTO.
Idem texto vixente.

M). TARIFA VIII.- CONSUMOS ESPECIAIS
Idem texto vixente.

N). TARIFA IX.- REPOSICIÓNS DE SUBMINISTRACIÓNS
Idem texto vixente.

O). TARIFA X.- UTILIZACIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA
1. Idem texto vixente.
2. Idem texto vixente.

Cota de mantemento do modulo de lectura remota de consumo vía radio: 0,77€/contador/
mes.

Todas as tarifas, previstas neste artigo, non inclúen os importes que correspondan en concepto
de Imposto sobre o valor engadido (IVE)
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No caso de que a opción fose a instalación do modulo de lectura remota, aplicarase a seguinte
cota de mantemento para cubrir os custes de mantemento e renovación -10 anos- de dito modulo:
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No caso de usuarios cuxo contador individual se atope no interior da vivenda ou local
deberán optar por cambiar a ubicación do contador ao exterior da vivenda ou local de forma
que permita a súa lectura sen acceder ao interior ou incorporar ao contador un sistema que
permita a lectura remota, de forma que a empresa subministradora teña acceso aos datos de
consumo rexistrados sen acceder ao interior da vivenda ou local

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

3. COTA DE MANTEMENTO DO MODULO DE LECTURA REMOTA DE CONSUMO, VÍA RADIO.
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ARTIGO 8. PERÍODO DE FACTURACIÓN.
1. O período de facturación coincidirá co bimestre natural e a el referiranse as cotas
dos servizos cuxa prestación orixine unha liquidación de carácter variable (consumo de
abastecemento, alcantarillado e depuración).
2. CONTA FÁCIL 12:

Os obrigados ao pagamento desta prestación patrimonial de carácter público non tributario
poderán solicitar desdobrar a factura bimestral en dúas mensuais.

Para usuarios domésticos, a factura correspondente ao mes impar será polo importe da
metade das cotas fixas bimestrais de abastecemento, alcantarillado e depuración (14,31€) co
correspondente IVE, a cota mensual de aluguer de contador (0,385€) co correspondente IVE
e, no seu caso, a cota mensual de mantemento do módulo de lectura remota de consumo vía
radio co correspondente IVE.
Para usuarios non domésticos a factura correspondente ao mes impar será polo importe
da metade das cotas fixas bimestrais de abastecemento, alcantarillado e depuración (24€) co
correspondente IVE, a cota mensual de aluguer de contador co correspondente IVE e, no seu
caso, a cota mensual de mantemento do módulo de lectura remota de consumo vía radio co
correspondente IVE.
Esta factura de mes impar será “ingreso a conta” da correspondente factura bimestral.

A factura mensual será pola metade do importe das cotas fixas bimestrais polos servizos
de abastecemento, alcantarillado e depuración, máis o correspondente consumo mensual e, no
seu caso, a cota mensual de aluguer de contador e a cota mensual de mantemento do módulo
de lectura remota de consumo vía radio.
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3. Facturación mensual de grandes consumidores. Os obrigados ao pagamento con consumos
iguais o superiores a 2.000 m3/ano poderán solicitar desdobrar a factura bimestral en dúas
mensuais.
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Para obrigados ao pagamento con bonificación do 50% das cotas fixas, o importe da factura
dos meses impares calcularase sobre as correspondentes cotas fixas bonificadas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A factura correspondente ao mes par conterá a metade das cotas fixas bimestrais e as cotas
variables pola totalidade dos consumos do bimestre. Non será aplicable esta modalidade de
facturación mensual a usuarios de “só alcantarillado e depuración” debido á escasa contía das
súas cotas fixas.
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ARTIGO 10. COTAS FIXAS DE SERVIZO REDUCIDAS.
Aplicarase unha redución do 50% das cotas de aboamento/servizo de subministración /
abastecemento, alcantarillado e depuración establecidas nos apartados I.1, I.2 e I.3 do Artigo 5
desta Ordenanza aos usuarios domésticos que resulten exentos da taxa de lixo vivendas conforme
ao disposto no artigo 4 da ordenanza fiscal reguladora que reproducimos a continuación:
“1. Estarán exentos de pagamento da taxa de lixo da vivenda que constitúa a residencia
habitual do solicitante, os membros de familias con ingresos brutos anuais, per cápita, inferiores
a 4.166 € e 6.519 € para familias numerosas. O computo dos ingresos brutos farase respecto
do exercicio inmediatamente anterior ao que se presente a solicitude.
Para desfrutar desta exención haberá de cumprirse amais a condición de que a titularidade
de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non supere o
valor catastral total de 50.538 €.

O ingreso bruto anual per cápita calcularase dividindo a totalidade dos ingresos brutos anuais
de todas as persoas que convivan nunha vivenda entre o número total daquelas.
“No caso dunha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, computarase
como se foran dúas persoas. No caso de que o grao de discapacidade fose igual ou superior ao
33% e inferior ao 65% computarase como1,5”.

1.1 No caso das familias numerosas deberán acompañar á solicitude o título de familia
numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio no que deba producir efectos a exención.
1.2 No caso de persoas maiores de 65 anos, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente
0,50.

1.6 No caso do que nunha vivenda resida unha familia monoparental, na que só percibe
ingresos o/a proxenitor/a, custodio/a e os fillos foran menores de 18 anos, aplicarase ao ingreso
bruto o coeficiente 0,55.
Poderá aplicarse este coeficiente no caso de que os fillos perciban prestacións de carácter
publico por motivo de discapacidade, invalidez, orfandade e similares.
Considerase familia monoparental aos efectos desta ordenanza, a definida no artigo 13 da
lei 3/2011 de 30 de xuño de apoio á familia e á convivencia de Galicia”.
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1.5 No caso de que nunha vivenda resida unha persoa vítima de violencia de xénero acreditada
mediante sentenza firme, aplicarase ao seu ingreso bruto o coeficiente 0,35. Este coeficiente
será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados dende a data da sentencia.
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1.4 No caso de que se dean simultaneamente as dúas circunstancias referidas nos dous
parágrafos anteriores, aplicarase o coeficiente 0,35.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1.3 No caso de que nunha vivenda resida unha soa persoa aplicarase aos seus ingresos brutos
o coeficiente 0,55.
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1.7 No caso de persoas que tendo cargas familiares, levasen en situación de desemprego mais
de 22 meses ininterrompidos, aplicarase aos seus ingresos un coeficiente do 0,50.
O cómputo dos 22 meses para a aplicación deste coeficiente iniciarase o 1 de xaneiro do
ano anterior ao da solicitude”.

1.8 No caso de persoas en situación de “dependencia en calquera dos seus tres grados”,
aplicarase aos seus ingresos un coeficiente do 0,50.

1.9 No caso das persoas dependentes do apartado 1.8 que fose maiores de 65 anos aplicarase
un coeficiente do 0,35.

1.10 No caso das persoas dependentes do apartado 1.8 que fosen maiores de 65 anos e
residan soas aplicarase un coeficiente do 0,30.
1.11 Presentaran solicitude de bonificación ou exención unha única vez os maiores de 65
anos que vivan sós. Nestes casos a Administración Tributaria do Concello actuará de oficio para
aplicar a bonificación ou exención, se procede, nos sucesivos exercicios”.

A cota de aboamento reducida aplicarase de oficio aos usuarios domésticos aos que lles fora
recoñecido o beneficio fiscal na taxa de lixo vivendas. A relación de usuarios aos que deberá
aplicarse as cotas fixas reducidas de subministración, alcantarillado e depuración será remitida á
sociedade concesionaria do servizo con anterioridade ao 20 de maio de cada ano. Surtirá efectos
no bimestre maio- xuño e continuará ata o bimestre marzo- abril incluído do ano seguinte.
ARTIGO 11. COBRO DA PRESTACIÓN.

2. O período voluntario de cobranza estenderase durante o prazo dos primeiros 15 días
do bimestre natural seguinte ao de lectura e comprobación de consumos. No caso de facturas
mensuais, os primeiros 15 días do mes natural.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA
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O importe total do recibo bimestral para uso doméstico -incluíndo os conceptos de cotas fixas
e variables de abastecemento, alcantarillado e depuración, aluguer de contador e IVE- non poderá
superar o importe de 36,97€ para consumos inferiores ou iguais a 6m3 /persoa/bimestre. O exceso
sobre consumos dende 6m3/persoa/bimestre liquidarase coa tarifa que corresponda ao seu tramo
de consumo. O importe anterior de 36,97€ manterase en tanto os tipos correspondentes do imposto
sobre o valor engadido (IVE) sexan o 10% para os servizos de abastecemento, alcantarillado e
depuración e o 21% para aluguer de contador. No caso de que variasen estes tipos o importe de
36,97€ sufrira unha variación acorde coa variación dos tipos de IVE.
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A fin de que familias con 5 ou mais membros non sufran salto significativo respecto da tarifa
vixente en 2020 por consumos correspondentes ao primeiro tramo de 6 m3/ persoa/bimestre,
establécese o seguinte límite máximo que continuará vixente ata que esta Ordenanza resulte
modificada:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

FACTURA MÁXIMA BIMESTRAL EN CONSUMOS DOMÉSTICOS DO PRIMEIRO TRAMO
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
A fin de atender á situación de diminución de demanda nas actividades económicas por
motivo da pandemia covid 19 establécense ata que esta ordenanza resulte modificada, as tarifas
variables seguintes para usuarios non domésticos:

COTA VARIABLE DO SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN / ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE PARA
USO NON DOMÉSTICO.
De 0 a 18 m3: 0,0700 €/m3

Máis de 18 a 30 m3: 0,0800 €/m3
Máis de 30 a 50 m3: 0,7994 €/m3
Máis de 50 a 70 m3: 0,8190 €/m3

Máis de 70 a 200 m3: 1,1653 €/m3

Máis de 200 a 500 m3: 1,2484 €/m3
Máis de 500 m3: 1,4943 €/m3

COTA VARIABLE DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO E SUMIDOIROS PARA USO NON DOMÉSTICO .
De 0 a 18 m3: 0,0500 €/m3

Máis de 18 a 30 m3: 0,0636 €/m3
Máis de 30 a 50 m3: 0,5751 €/m3
Máis de 50 a 70 m3: 0,5893 €/m3

Máis de 70 a 200 m3: 0,6686 €/m3

De 0 a 18 m3: 0,0524 €/m3

Máis de 18 a 30 m3: 0,1045 €/m3
Máis de 30 a 50 m3: 0,7077 €/m3
Máis de 50 a 70 m3: 0,7251 €/m3

Máis de 70 a 200 m3: 0,7710 €/m3

Máis de 200 a 500 m3: 0,8259 €/m3
Máis de 500 m3: 0,9886 €/m3
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COTA VARIABLE DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS PARA USO NON DOMÉSTICO .

https://sede.depo.gal

Máis de 500 m3: 0,8573 €/m3

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Máis de 200 a 500 m3: 0,7163 €/m3
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DISPOSICIÓN FINAL
Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da publicación no Boletín oficial da
provincia, permanecendo en vigor en tanto non se acorden a súa modificación ou derrogación
expresas.

Comenzará a aplicarse no bimestre xullo-agosto de 2021, unha vez realizadas as modificacións
informáticas para o cálculo das novas tarifas coa información que transmitirán os servizos
tributarios do Concello á sociedade concesionaria sobre a relación de exentos 2021 da taxa
de lixo vivendas para aplicación da cota de aboamento reducida prevista no Artigo 10 desta
Ordenanza e así mesmo a relación de vivendas con 4 o máis persoas empadroadas para aplicación
de extensión de tramos.”
Vigo, marzo de 2021
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Asina, O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda

