ORDENANZA Nº 60
ORDENANZA DE PRESTACIÓNS
PATRIMONIAIS DE CARÁCTER PUBLICO
NON TRIBUTARIO POLOS SERVIZOS DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE,
REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS
ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO
Segundo o disposto nos artigos 142 e 31.3 da Constitución así como no
artigo 105.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, artigos 2
e 20.6 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o
Concello de Vigo regula a prestación patrimonial de carácter público non
tributario polos servizos de subministración de auga potable e servizos de
rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.
ARTIGO 2. OBXECTO DA CONTRAPRESTACIÓN.
Constitúe o obxecto da presente prestación patrimonial de carácter público
a recepción dos servizos, que a continuación se detallan, prestados polo
Concello de Vigo, en réxime de xestión indirecta, baixo a modalidade de
concesión administrativa de servizo público.
a) Servizo de subministración ou abastecemento de auga potable.
b) Servizo de alcantarillado e redes de sumidoiros (saneamento).
c) Servizo de depuración de augas residuais.
d) A realización ou execución de obras, a competencia das cales estea
atribuída (con carácter exclusivo) á entidade concesionaria do servizo.
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.

ARTIGO 3. OBRIGADOS AO PAGAMENTO.
1.- É suxeito obrigado ao pagamento a persoa física ou xurídica que utilice
ou se beneficie dos servizos prestados.
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2.- Serán responsables subsidiarios do pagamento os propietarios dos
inmobles nos que se presten os servizos.

ARTIGO 4. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da prestación determinarase en función dos consumos
efectivamente realizados polo usuario, e obterase mediante diferencia da
lectura dos aforos rexistrados –no respectivo contador de medida- durante
dous períodos de facturación consecutivos.
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.
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, Zamans-Valadares 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.
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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 Teis-Chapela-, interceptores,
instalacións de bombeo de augas residuais, tanques de tormenta e
emisario submarino-.
I.3. Cota fixa de depuración.
Usuario doméstico
3,5€/usuario/ bimestre.
Usuario non doméstico
9,79€/usuario/ bimestre.
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.
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
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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:
Por bimestre
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
D). TARIFA III.- COTA VARIABLE DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO
E SUMIDOIROS.
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.
ALCANTARILLADO
TARIFA
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
B) Uso non doméstico:
Por bimestre
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
A) Uso doméstico:
Por persoa/bimestre

TARIFA
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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
B) Uso non doméstico:
Por bimestre
De 0 a 18 m3.................................................0,0524 €/m3
Máis de 18 a 30 m3.......................................0,5156 €/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.
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, para consumo de auga fría domestica, 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 de consumo de auga fría domestica 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
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de empadroados nas vivendas con 4 ou mais persoas a 20 de xuño de
cada ano.
No caso de que con posterioridade ao 20 de xuño houbese variación no
número de ocupantes da vivenda, os usuarios deberán facilitar á
sociedade concesionaria o correspondente volante ou certificado de
empadroamento.
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.
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.
I). CONEXIÓN OBRIGATORIA ÁS REDES DE SUBMINISTRACIÓN E
SANEAMENTO.
1. As vivendas, industrias e locais comerciais que se atopen situados a
menos de 100m das redes de subministración de auga e saneamento
deberán conectar obrigatoriamente a cada unha delas, previa solicitude á
entidade concesionaria do servizo. Dita obrigatoriedade subsistirá,
limitándose a un servizo, no suposto de que sexa unha única rede
(subministración ou saneamento) a que se atope dentro do límite máximo
de 100m, ao que anteriormente se fixo referencia.
2. Exceptúanse da obrigatoriedade de conectar á rede de subministración
de auga potable, segundo as condicións establecidas no parágrafo
precedente, a todas as comunidades de augas veciñais legalmente
constituídas.
3. As vivendas, locais comerciais e industriais que dispoñan de subministración
a través de comunidades de augas veciñais e os titulares de actividades
industriais, con sistema de captación debidamente autorizado, deberán instalar
no prazo máximo de seis meses, contados a partir do seguinte á entrada en
vigor desta Ordenanza, un contador de medida que permita a súa lectura e
comprobación por parte da entidade concesionaria do servizo.
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J). TARIFA V.- EXECUCIÓN DE ORZAMENTOS DE ENGANCHE E
PROLONGACIÓNS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO, CON
CARGO AOS USUARIOS.
1. Para a execución dos proxectos de enganche e prolongacións da rede
existente, utilizarase o cadro de prezos unitarios, que se incorpora ao texto
da Ordenanza como anexo número I.
2. Os cadros dos prezos unitarios, anteriormente citados, inclúen as
operacións correspondentes a mantemento, reparación e, no seu caso,
substitución das acometidas de subministración de auga, que serán a
cargo do concesionario do servizo.
3. Con respecto ás acometidas de saneamento ás obrigas asumidas polo
concesionario limitaranse a limpeza das mesmas.
4. O concesionario, naqueles casos nos que a lonxitude da prolongación
de rede afecte a varias fincas ademais da do solicitante, repercutirá sobre
os futuros usuarios, que se vexan beneficiados por dita ampliación, a parte
proporcional do custo do proxecto. O concesionario distribuirá os ingresos
obtidos entre os abonados que o fixesen efectivo anteriormente, que irán
deste xeito resarcíndose das cantidades asumidas, a medida que se
incorporen novos solicitantes de acometidas a este tramo.
5. A obriga do concesionario fronte ao primeiro solicitante dunha
prolongación e, de forma derivada, fronte a todos os demais que poidan
incorporarse posteriormente, prescribirá aos cinco anos de efectuarse o
pagamento desa primeira acometida.
6. O concesionario terá plena liberdade, sen que resulte de aplicación o
previsto nos anteriores parágrafos, para conectar a esta instalación as
acometidas xa existentes na zona ampliada.
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.
1. Usos domésticos (unicamente vivendas unifamiliares):
- Abastecemento................................................................450,7591 €
- Saneamento..................................................................1.051,7712 €
2. Usos industriais:
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- Abastecemento...............................................................1.803,0363 €
- Saneamento....................................................................3.005,0605 €
Con respecto á regulación das cotas unificadas, recollidas neste epígrafe,
estarase ao previsto no acordo adoptado polo Pleno da Corporación
(sesión de data 13 de decembro de 1997), que se achega co expediente
da Ordenanza como anexo número II.
L). TARIFA VII .- FORMALIZACIÓN DE ALTA E SOLICITUDE DE
ORZAMENTO.
- Por cada formalización de alta (subministración /ou saneamento). 13,8533
€
- Por cada solicitude, toma de datos e confección de Orzamento de
instalación de acometida ou rede de ampliación............................3,0051 €
M). TARIFA VIII.- CONSUMOS ESPECIAIS
Por cada columna para a toma de auga en bocas de rego, con destino
exclusivo a obras de pavimento ou urbanización de rúas e vías públicas, ou
para usos similares..................................................................60,1012 €/mes
N). TARIFA IX.- REPOSICIÓNS DE SUBMINISTRACIÓNS
- Levantamento e reposicións do contador de medida...................18,0304 €
- Apertura/peche chave macho......................................................18,0304 €
- Levantamento e reposición acometidas.....................................105,1771 €
O). TARIFA X.- UTILIZACIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA
1) Cota de alugamento: A cota de alugamento será o termo fixo 0,002278
multiplicado polo cadrado do diámetro do contador expresado en
milímetros; é dicir, 0,002278. (Ø2) €/contador/mes. (Para contadores de
ata 13 mm. a cota de alugamento será de 0,3850 €/contador/mes)
2) Adquisición:
Contador de 13 mm................................................................40,5258 €
Contador de 15 mm................................................................44,7611 €
Contador de 20 mm................................................................54,5416 €
Contador de 25 mm................................................................93,8938 €
Contador de 30 mm..............................................................131,2899 €
Contador de 40 mm..............................................................203,3063 €
Contador de 50 mm..............................................................451,0195 €
Contador de 65 mm..............................................................558,3454 €
Caixa de Rexistro, unidade....................................................13,2705 €
3) COTA DE MANTEMENTO DO MODULO DE LECTURA REMOTA DE
CONSUMO, VÍA RADIO.
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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
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:
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)

ARTIGO 6. COTA.
A fixación ou determinación da cota a pagar deducirase a través da
aplicación das seguintes regras:
a) Prestación de servizos incluídos nos apartados C), D), E), e F) do artigo
5. A cota será o resultado de aplicar á base de cálculo a correspondente
tarifa unitaria.
b) En todos os demais supostos, que dean orixe á obriga de pagamento, a
cota será coincidente coa tarifa prevista no citado artigo 5 da presente
Ordenanza.

ARTIGO 7. NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO.
Nace a obriga de pagamento, como norma xeral, no momento de
solicitar a prestación do servizo ou cando se utilice este.
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:
2.1. Os obrigados ao pagamento desta prestación patrimonial de carácter
público non tributario poderán solicitar desdobrar a factura bimestral en dúas
mensuais.
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2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. Esta factura de mes impar será “ingreso a conta” da correspondente
factura bimestral.
A factura correspondente ao mes par conterá a metade das cotas fixas
bimestrais e as cotas variables pola totalidade dos consumos do bimestre.
2.5. Non será aplicable esta modalidade de facturación mensual a usuarios
de “só alcantarillado e depuración” debido á escasa contía das súas cotas
fixas.
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.
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.
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.

ARTIGO 9. NORMAS DE XESTIÓN
1. A xestión, liquidación e recadación desta prestación patrimonial de carácter
público realizarase conforme ao disposto nesta Ordenanza e, con carácter
supletorio, conforme ao disposto na Ordenanza Fiscal Xeral. Corresponderán
á entidade concesionaria do servizo, FCC AQUALIA, S.A. as operacións
materiais de dita xestión, de conformidade co previsto no Prego de
condicións que rexe esta concesión.
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2. As liquidacións practicadas en virtude desta Ordenanza serán obxecto de
aprobación por resolución da Alcaldía.
3. A Xunta de Goberno Local tomará acordo previo á apertura de expedientes
de cobranza vía de constrinximento, no caso en que fose procedente

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 apartado A) Tarifas 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.
1.3 No caso de que nunha vivenda resida unha soa persoa aplicarase aos
seus ingresos brutos o coeficiente 0,55.
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1.4 No caso de que se dean simultaneamente as dúas circunstancias
referidas nos dous parágrafos anteriores, aplicarase o coeficiente 0,35.
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.
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”.
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 xullo de
60-414

cada ano. Surtirá efectos no bimestre xullo-agosto
bimestre maio-xuño incluído do ano seguinte.

e continuará ata o

ARTIGO 11. COBRO DA PRESTACIÓN.
1. A entidade concesionaria do servizo procederá a efectuar a lectura de
todos os contadores de medida dos usuarios do servizo no transcurso do
período de facturación. Para tal efecto, e agás circunstancias excepcionais,
a medición dos aforos dos beneficiarios do servizo realizarase de tal forma
que permita a comparación de consumos dun período de 60 días.
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.

ARTIGO 12. REVISIÓN DE ACTOS, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
De conformidade co artigo 14.2 do TRLRFL, contra os actos ditados en
aplicación da presente Ordenanza procederá o recurso de reposición no
prazo dun mes contado dende a finalización do período voluntario de
cobranza.
Para cualificación das infraccións e das sancións que en cada caso
procedan
estarase ao previsto na Lei 39/2015 do procedemento
administrativo común das administracións públicas, na Lei 40/2015 de
réxime xurídico do sector público e na Lei de bases de réxime local.
Sen prexuízo do exposto no apartado precedente, a entidade
concesionaria poderá exercitar as facultades outorgadas na cláusula 70 do
prego de condicións administrativas que rexeu o concurso así como as
establecidas no artigo 66 do Regulamento do servizo municipal de
abastecemento de augas e saneamento (aprobado polo Pleno Corporativo
en sesión do 27 de xaneiro de 1993), tras as autorizacións administrativas
oportunas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA.
FACTURA MÁXIMA BIMESTRAL EN CONSUMOS DOMÉSTICOS DO
PRIMEIRO TRAMO
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:
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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.

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
ABASTECEMENTO
DOMÉSTICO.

DO SERVIZO DE SUBMINISTRACIÓN /
DE AUGA
POTABLE PARA USO NON

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
Máis de 200 a 500 m3..................................0,7163 €/m3
Máis de 500 m3............................................0,8573 €/m3
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COTA VARIABLE DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DAS AUGAS
RESIDUAIS PARA USO NON DOMÉSTICO .
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

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.
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ANEXO I
CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A
REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓNS
DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CON CARGO AOS
ABONADOS.
- CONEXIÓNS ABASTECEMENTO.
1.1.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 20 ou 25 mm. de diámetro, totalmente instalada,
incluíndo escavación e recheo así como levantamento e reposición de
pavimentación.................................................................................597,99 €
1.2.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación. .....................972,94
1.3.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.017,06 €
1.4.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.056,04 €
1.5.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.093,47 €
1.6.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.128,86 €
1.7.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro, sen boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.359,15 €
1.8.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para boca de incendios/rego,
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.017,06 €
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1.9.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.056,04 €
1.10.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.093,47 €
1.11. Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro para hidrante de incendios,
excluído levantamento e reposición de pavimentación. ...............1.128,86 €
1.12.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con
tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e
excluído levantamento e reposición de pavimentación.................1.359,15 €
1.13. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con
tubería de FD-100 mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas
especiais si fose necesario, excluída válvula de corte.....................410,24 €
1.14. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con
tubería de FD- 150 mm, incluída mano de obra, empalmes e pezas
especiais si fose necesario, excluída válvula de corte.....................507,41 €
1.15. Conexión a rede existente en ampliacións de Abastecemento con
tubería de FD- 200 mm, incluída mano de obra, empalmes e T de
derivación, excluída válvula de corte................................................660,55 €
1.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 20 mm.
de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente
instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e
reposición de pavimentación..............................................................19,02 €
1.17. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente
instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e
reposición de pavimentación..............................................................20,00 €
1.18. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 30 mm.
de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente
instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e
reposición de pavimentación..............................................................21,41 €
1.19. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 40 mm.
de diámetro para conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente
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instalado incluso escavación e recheo, sen incluír levantamento e
reposición de pavimentación..............................................................23,54 €
2.- CONEXIÓNS DE SANEAMENTO.
2.1. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts.
realizada con tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de
pavimentación ata 10,8 m2 e pozo se fora necesario. ...................916,92 €
2.2. Conexión de saneamento de lonxitude entre 6 e 9 mts. realizada con
tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de
pavimentación ata 16,2 m2 e pozo se fora necesario...................1.146,16 €
2.3. Conexión de saneamento de lonxitude entre 9 e 12 mts. realizada con
tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, incluída a reposición de
pavimentación ata 21,6 m2 e pozo se fora necesario...................1.604,65 €
2.4. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts.
realizada con tubo de PVC de 25 cm. de diámetro, excluído levantamento
e reposición de pavimentación e pozo............................................719,08 €
2.5. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts.
realizada con tubo de PVC de 31,5 cm. de diámetro, excluído
levantamento e reposición de pavimentación e pozo.......................901,37 €
2.6. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts.
realizada con tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, excluído levantamento
e reposición de pavimentación e pozo..........................................1.112,37 €
2.7. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts.
realizada con tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, excluído levantamento
e reposición de pavimentación e pozo..........................................1.386,40 €
2.8. Conexión a rede existente en ampliacións de saneamento, para
tuberías de diámetro inferior a 80 cm., incluídos materiais e mano de obra.
......................................................................................................... 408,98 €
2.9. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 20 cm. de
diámetro, totalmente instalado incluso escavación e recheo, para
conexións de lonxitude maior de 12 mts, excluíndo levantamento e
reposición de pavimentación..............................................................70,67 €
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2.10. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 25 cm. De
diámetro, totalmente instalada incluso escavación e recheo, para
conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e
reposición de pavimentación..............................................................86,05 €
2.11. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 31,5 cm. De
diámetro, totalmente instalado incluso escavación e recheo, para
conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e
reposición de pavimentación............................................................114,72 €
2.12. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 40 cm. de
diámetro, totalmente instalada incluso escavación e recheo, para
conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e
reposición de pavimentación............................................................147,89 €
2.13. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 50 cm. de
diámetro, totalmente instalado incluso escavación e recheo, para
conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo levantamento e
reposición de pavimentación............................................................190,98 €

3.- ESCAVACIÓNS E RECHEOS.
3.l. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en terreo de
tránsito, incluso esteamento e esgotamento, recheo da gabia con terras
compactadas ao 95% do Próctor Normal, procedentes da escavación ou
de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados ((20 mm. ata 30
cm. Sobre a clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm.,
por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada
a canalización e transporte de produtos sobrantes ao vertedoiro......28,22 €
3.2. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en roca, incluso
esteamento e esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas al
95% do Próctor Normal, procedentes da escavación ou de préstamos e en
ambos casos con áridos seleccionados 20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave
do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15
cm. de grosor medidos sobre perfil, unha vez instalada a canalización e
transporte de produtos sobrantes ao vertedoiro.................................65,93 €
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4. LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓNS.
4.1. M2. De levantamento e reposición de macadam con dous regos
asfálticos de 7 Kg. de ligante ECR-2 con 0,300 m3. De áridos,
completamente rematada...................................................................18,55 €
4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de
capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm.
de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido
de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. de
resistencia característica de vinte (20) cm. de grosor, completamente
rematado............................................................................................ 61,82 €
4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de
capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm.
de grosor, estendida e compactada, incluso rego de adherencia e varrido
de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. de
resistencia característica de trinta (30) cm. de grosor, completamente
rematado............................................................................................ 77,68 €
4.4. M2. De levantamento e reposición de pavimentación de formigón de
150 Kp/cm2. de resistencia característica de 20 cm. de grosor,
completamente rematado...................................................................36,38 €
4.5. M2. De levantamento e reposición de baldosa de terrazo en cores, na
beirarrúa, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De
resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado.
........................................................................................................... 58,50 €
4.6. M2. De levantamento e reposición de baldosas de cemento, modelo
oficial, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia
característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado...........43,31 €
4.7. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre
area aproveitando o taco, levantado e repoñendo o necesario,
completamente rematado...................................................................20,14 €
4.8. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre
base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 20
cm. de grosor aproveitando o taco, levantado e repoñendo o necesario,
completamente rematado...................................................................57,04 €
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4.9. M2. De levantamento e reposición de baldosa de perpiaño asentada
sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica y
20 cm. de grosor, completamente rematado. ..................................145,16 €
4.10. M2. De levantamento e reposición de chapacuña con dous regos
asfálticos de 7Kg. de ligante ECR-2, con 0,300 m3. De áridos,
completamente rematado...................................................................18,57 €
5.- INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTECEMENTO.
5.1. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 60
mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p. de
pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4
Pt........................................................................................................ 16,75 €
5.2. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 80
mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p. de
pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a 1,4
Pt........................................................................................................ 21,82 €
5.3. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
100 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 25,65 €
5.4. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
125 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 33,40 €
5.5. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
150 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 36,32 €
5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
175 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 40,58 €
5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
200 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
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de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 54,03 €
5.8. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
250 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 69,62 €
5.9. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
300 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt.................................................................................................. 86,34 €
5.10. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
350 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt................................................................................................ 106,91 €
5.11. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
400 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt................................................................................................ 132,95 €
5.12. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
450 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt................................................................................................ 154,78 €
5.13. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro
500 mm., instalada sobre cama de area da propia escavación, incluso p.p.
de pezas especiais, excepto conexións, medida a cinta corrida, probada a
1,4 Pt................................................................................................ 176,13 €
5.14. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ¼”,
incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e
probada................................................................................................9,56 €
5.15. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ½”,
incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e
probada.............................................................................................. 10,60 €
5.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 2”,
incluso p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e
probada.............................................................................................. 13,55 €
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6.- VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECEMENTO.
6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 60 mm. ..............................................................241,90 €
6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 80 mm................................................................270,59 €
6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 100 mm..............................................................300,13 €
6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 125 mm..............................................................430,29 €
6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 150 mm..............................................................456,40 €
6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 175 mm..............................................................720,12 €
6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de
abastecemento de 200 mm..............................................................755,55 €
6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de
abastecemento de 250 mm...........................................................1.246,99 €
6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de
abastecemento de 300 mm...........................................................1.506,71 €
6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de
abastecemento de 350 mm...........................................................2.013,23 €
6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de
abastecemento de 400 mm...........................................................2.563,75 €
6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de
abastecemento de 450 mm...........................................................5.426,37 €
6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de
abastecemento de 500 mm...........................................................5.830,70 €

60-425

7. INSTALACIÓN DE TUBO DE SANEAMENTO.
7.1. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 250 mm, de
diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de
unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente
instalado.
........................................................................................................... 42,01 €
7.2. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 315 mm, de
diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de
unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente
instalado.
........................................................................................................... 70,39 €
7.3. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 400 mm, de
diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de
unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente
instalado.
........................................................................................................... 95,23 €
7.4. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 500 mm, de
diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de
unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente
instalado........................................................................................... 139,76 €
7.5. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 600 mm, de
diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de
unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente
instalado........................................................................................... 157,05 €
7.6. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 800 mm, de
diámetro exterior, clase 41 serie 5 con xunta de enchufe e elastómero de
unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións, totalmente
instalado........................................................................................... 253,96 €
8.- REXISTROS.
8.1. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 1,50 ata 2,50 m. De
profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 Kg/cm2.
De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón
en masa de 150 Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de
fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, escavación, recheo e
transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/IFA,
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medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas
correspondentes a dito rexistro........................................................993,74 €
8.2. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m. De
profundidade, formado por soleira de formigón en masa de 125 Kg/cm2.
De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de formigón
en masa de 150 Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de
fundición dúctil reforzado, non ventilada da calzada, escavación, recheo e
transporte de terras sobrantes ao vertedoiro, construído segundo NTE/IFA,
medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas
correspondentes a dito rexistro.....................................................1.031,95 €
8.3. Ud. De pozo de rexistro, sen areeiro, de 1,00 m. De diámetro, formado
por soleira de formigón de 200 Kp/cm2. De R.C., y de 20 cm. de grosor,
arillos de formigón, tapas e cerca de fundición dúctil de calzada, incluso
escavación en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes ao
vertedoiro, construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, e Ordenanza,
medida a unidade rematada.............................................................579,17 €
8.4. Ud. De adaptación ao pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de
fundición dúctil con dispositivo de acerroxado.................................284,80 €

9.- TRABALLOS ESPECIAIS.
9.1. Ud. De colocación de contador de ata 40 mm. de diámetro, sen incluír
o aparello, en reposicións de subministración interrompido por fraude.
........................................................................................................... 73,53 €
9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por
detección de fraude..........................................................................147,05 €
10.- PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS
REALIZADOS POLA ADMINISTRACIÓN.
10.1. MAQUINARIA
10.1.1. Hora de compresor.................................................................12,30 €
10.1.2. Hora de camión MAN.............................................................39,12 €
10.1.3. Hora de camión PEGASO......................................................31,30 €
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10.1.4. Hora de camión EBRO...........................................................25,71 €
10.1.5 .Hora de retroescavadora TY-45.............................................42,47 €
10.1.6. Hora de retroescavadora TY-45 con martillo........................106,19 €
10.1.7. Hora de retroescavadora LY-80...........................................54,78 €
10.1.8. Hora de carterpillar 955/950.................................................54,78 €
10.1.9. Hora de tractor grúa.............................................................31,30 €
10.1.10. Hora rodete compactador.....................................................43,60 €
10.1.11. Hora de bituminadora...........................................................38,00 €
10.1.12. Hora de compactadora tipo ra bandexa.................................8,10 €
10.1.13. Hora cortadora de pavimentos.............................................24,31 €
10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte.......................................16,21 €

10.2 MAN DE OBRA
10.2.1. Hora de xornal de PEÓN .......................................................10,48 €
10.2.2. Hora de xornal OFICIAL.........................................................11,05 €
Para a redacción do correspondente orzamento, tanto de conexións como
de prolongacións de abastecemento e saneamento, os prezos das
unidades de obra indicados neste Cadro, deberán ser incrementados no
19% en concepto de Gastos Xerais e Beneficio Industrial. Serán
igualmente de aplicación nestes orzamentos os Impostos vixentes en cada
momento.
Para a inclusión das unidades de obra non reflectidas neste Cadro de
Prezos nos orzamentos de conexións ou prolongacións da rede, o
concesionario reflectirá suficientemente xustificado no orzamento, o prezo
das ditas unidades de obra.
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ANEXO II
O Pleno do Concello, en sesión que tivo lugar o día 25 de marzo de 2002,
aprobou o seguinte:
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A CONCESIONARIA DO
SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA (FCC
AQUALIA).
PRIMEIRO.- Que o Pleno deste Concello, na sesión de data 5 de xullo de
1990, acordou prestar a súa aprobación ao “Prego de condicións
económico administrativas que rexerá o concurso para a concesión da
xestión integral do servizo municipal de abastecemento de auga e
saneamento”. Na cláusula 23 é seguintes do mencionado prego
establécense os criterios que deberán rexer nas ampliacións da
infraestrutura afecta ao servizo.
Neste sentido parece oportuno salientar o contido da citada cláusula do
seguinte teor literal: “Las obras de ampliación, renovación y/o mejora de la
infraestructura del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento a la
ciudad de Vigo serán por cuenta del concesionario, quien las realizará de
la forma y con los medios que considere más oportunos en cada momento,
en función de los programas de inversión aprobados de común acuerdo
entre el Ayuntamiento y el concesionario”.
SEGUNDO.- Na sesión plenaria de data 13 de decembro de 1997, a
Corporación Municipal decidiu a normativa que debe rexer as liquidacións
dos ingresos obtidos en concepto de cota de enganche ás redes de
subministración de auga e de evacuación de augas residuais, previstas no
artigo 5 da ordenanza fiscal reguladora da taxa. O referido acordo é
desenvolvido do adoptado polo mesmo órgano municipal o día 28 de xuño
de 1993.
TERCEIRO.- Que a Comisión das Comunidades Europeas, mediante
decisión C(2001)2057, de data 10 de agosto de 2001, acordou conceder
unha axuda do Fondo de Cohesión para o financiamento dun grupo de
proxectos de saneamento de auga na conca hidrográfica do Norte-Galicia
2001 (Grupo I), presentados polo Concello de Vigo, cun custo elixible
inicial de 15.351.300 €, aos que se lles asignou unha taxa de
cofinanciación equivalente ao 80% do dito investimento.
CUARTO.- Que esta administración municipal realizou un importante
esforzo financeiro na materialización do plan de investimentos da
concesionaria, que supuxo un desembolso de aproximadamente
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126.212.541,92 €, isto sen prexuízo dos proxectos executados
directamente pola Comunidade Autónoma e outras administracións
públicas.
QUINTO.- Que malia o anterior, considerase necesaria a execución de
novas actuacións co obxecto de levar o servizo ao 100% da poboación,
isto polos seguintes motivos:
1. Asentamento disperso e de carácter rural.- Vigo está formado por unha
zona urbana rodeada por un amplo cinto semiurbano e rural con menor
densidade de poboación a medida que nos imos alongando do centro. A
razón que xustifica o importante esforzo inversor en materia de
saneamento e este carácter de asentamento disperso, que fai que a
extensión do servizo a todo a poboación sexa extremadamente custosa.
2. Servizo básico que debe chegar a toda a poboación.- Os investimentos
realizados estenderon o servizo por todo o rural, pero debido á citada
dispersión, quedaron zonas completas sen sanear e vivendas que non
poden realizar o enganche á nova rede. Isto supón un agravio comparativo
entre veciños/as ao se tratar dun servizo básico que debe chegar a toda a
poboación por igual.
3. Desigualdade entre veciños/as en materia de saneamento.- Na situación
actual quedou patente a diferenciación entre poboación con saneamento e
poboación sen saneamento. Co ánimo de resolver canto antes esta
diferencia entre veciños/as á hora de disfrutar destes, o Concello
propúxose estender canto antes o servizo de saneamento a toda a
poboación por igual.
4. Recollida e tratamento de todas as augas residuais de Vigo.- Nestes
momentos nos que todos os vertidos son conducidos e tratados nas
respectivas estacións depuradoras, parece un contrasentido que aínda un
considerable número de vivendas manteñan en servizo os seus pozos
negros. Todo isto supón un impacto medioambiental tanto a nivel de
subsolo na capa freática, como a nivel de superficie. Ao final as
consecuencias supoñen a contaminación de pozos de auga potable,
manantiais, fontes, espazos naturais, etc.
5. Acometidas ata cada unha das vivendas.- Recalcando unha vez máis o
carácter disperso da zona rural, conformado fundamentalmente por
vivendas unifamiliares, é de destacar a necesidade de achegar o servizo
mediante as respectivas acometidas ata cada unha das vivendas. Esta é a
única forma de poder garantir os enganches á nova rede e polo tanto
asegurar uns ingresos que cubran os custos de explotación, a través das
correspondentes tarifas e cotas de enganche. A excesiva ramificación da
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rede é, a súa vez, un factor máis á hora de elevar o investimento
necesario.
SEXTO.- Que o Pleno deste Concello, na sesión de data 26 de novembro
de 2001, acordou adxudicar á entidade UTE MOVEX VIAL, S.L. E
HIDROSCIVIL, S.L., no prezo de 10.135.768,635 €, a execución das obras
cofinanciadas pola Unión Europea, ás que se fai mención no expositivo
terceiro.
A iniciación das referidas obras tivo lugar o pasado día 14 de xaneiro de
2002, se ben está pendente de contratación a correspondente asistencia
técnica que dea cobertura á dirección, control, inspección e probas das
instalacións. Para tal efecto, a Concellería Delegada de Vías e Obras,
abastecemento e saneamento de augas estimou, por razóns de
oportunidade e conveniencia técnica, que sexa a entidade concesionaria
(UTE SERAGUA FCC) a que contrate, con consultor ou profesional
independente e trala conformidade da administración municipal, os
traballos inherentes á dirección facultativa e isto ao abeiro do establecido
na cláusula 24.2 do prego de condicións económico administrativas.
Co dito formulamento, entende a Concellería Delegada que se propiciará
unha mellor e mais eficaz coordinación, control e seguimento na
materialización dos proxectos técnicos.
En consonancia co exposto, é vontade das partes formalizar un acordo
que permita concluír a infraestrutura de saneamento na totalidade do
termo municipal.
Por todo o anterior, e recoñecéndose os comparecentes capacidade
suficiente para asinar na representación que ostentan o presente convenio
de investimentos, levándoo a efecto con suxeición as seguintes:
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- A entidade concesionaria UTE SERAGUA FCC
comprométese a executar os proxectos de infraestrutura de saneamento,
que figuran no cadro adxunto no prezo máximo de 6.477.912,80 €,
(orzamento de contrata IVE excluído) a partir de maio de 2002, durante o
prazo e coas restricións que se establecen nas seguintes cláusulas.
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PROXECTOS

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR
CONTRATA SEN IVE
Ampliación sto. da parroquia de Castrelos.
351.104,33 €
Ampliación sto. da parroquia de Sárdoma.
592.623,76 €
Ampliación sto. da parroquia de Cabral.
1.554.223,68 €
Ampliación sto. da parroquia de Saians.
1.863.150,95 €
Ampliación sto. parroquia Alcabre (Cño. Forte).
137.469.07 €
Eliminación de vertidos parroquia de Lavadores.
313.899,34 €
Sto. do camiño Barroca (San Paio de Navia).
128.850,99 €
Acometidas obras Xunta de Galicia(1)
1.202.024,21 €
Honorarios dirección obra proxectos Unión Europea
334.566,47 €
TOTAL INVESTIMENTOS

6.477.912,80 €

(1) 1.082 X 1.110,93€/ud. (custo medio) = 1.202.024,21 €
O importe total previsto na presente cláusula entenderase como cantidade
máxima de investimento. Se en cumprimento do respectivo acordo da
Comisión de Goberno, se decidise non levar a efecto, a través do presente
convenio, aquelas actuacións que sexan asumidas total ou parcialmente
(cofinanciación) pola Unión Europea ou outras administracións públicas, os
excedentes destinaranse a “renovación das redes de infraestrutura de
saneamento”, ata alcanzar o límite inversor comprometido pola
concesionaria.
SEGUNDA.- A entidade concesionaria admite, expresamente, o carácter
de “prezo cerrado” do monto total do investimento por proxecto, que inclúe
os posibles incrementos de orzamento que poidan orixinarse con motivo
da introdución de modificacións técnicas, actualización de prezos, así
como os imputables a honorarios por dirección facultativa das obras.
TERCEIRA.- Malia o previsto nas anteriores cláusulas, o compromiso
inversor asumido pola entidade concesionaria e, en consecuencia, a
autorización desta administración municipal para a súa materialización
circunscríbese inicialmente á contía dos fondos dispoñibles de Tesourería
(417.468.737 ptas.), sen prexuízo do establecido na cláusula seguinte.
CUARTA.- As sucesivas achegas de efectivo por parte dos usuarios
afectados por proxectos de ampliación de rede, consecuencia da
recadación de cotas de enganche, destinaranse á cobertura financeira
complementaria dos proxectos relacionados na cláusula primeira do
presente convenio.
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QUINTA.- A UTE SERAGUA FCC comprométese a levar a cabo obras de
mellora nas redes adscritas ao servizo, tanto de abastecemento como de
saneamento, destinando para tal fin a seguinte cantidade:
Durante os exercicios 2002, 2003 e 2004, ou o maior prazo que resulte da
execución dos proxectos de investimento, efectuaranse renovacións e
substitucións das redes por un importe total de 721.214,53 €, segundo
cadro indicativo que se transcribe no anexo II, sen prexuízo dos acordos
que adopte a Comisión de Goberno respecto á priorización e concreción
das actuacións e tralo informe dos servizos técnicos do Concello.
SEXTA.- As partes intervenientes comprométense a formular un plan de
investimentos, con vixencia a partir do 1 de xaneiro do exercicio 2005, que
posibilite facer fronte á renovación e substitución das redes de
abastecemento e saneamento, durante os últimos dez anos do período
concesional.
Durante o mencionado prazo a administración municipal dotará nos seus
propios orzamentos as cantidades que anualmente se consideren
necesarias e, pola súa parte, a entidade concesionaria determinará a
porcentaxe que, sobre os investimentos efectivamente realizadas polo
Concello de Vigo, asumirá ao seu cargo.
SÉTIMA.- A entidade concesionaria, UTE SERAGUA FCC, asume ao seu
cargo a execución do proxecto que permita adaptar as oficinas centrais,
sitas na rúa Cantabria, s/n, á normativa urbanística vixente, mediante a
eliminación de barreiras arquitectónicas que impidan ou dificulten a
accesibilidade ás mesmas, situando os servizos de atención ao público na
planta baixa.
OITAVA.- Na liquidación e xestión dos ingresos obtidos en concepto de
cotas de enganche a entidade concesionaria obrigase ao cumprimento das
seguintes normas:
1º. RENOVACIÓNS DA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO.Estarán exentos do pagamento da cota unificada de enganche prevista no
artigo 5. TARIFA V da ordenanza fiscal reguladora, os usuarios que dispoñendo xa da conexión instalada e servizo de saneamento/
abastecemento- fosen afectados por un proxecto de renovación ou
substitución da rede, en execución do plan de investimentos realizado pola
entidade concesionaria (PIC), pola administración municipal directamente
ou que a súa implantación se derive dun proxecto financiado pola
Comunidade Autónoma ou outros organismos de carácter público.
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2º. BONIFICACIÓN NO PAGAMENTO DA COTA TRIBUTARIA,
PREVISTA NO ARTIGO 5 TARIFA V DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA.
Establécense as seguintes bonificacións:
a) Necesidade de bombeo para a evacuación de augas residuais.- Os
usuarios que dispoñan de vivenda, ou edificio industrial situado por
debaixo da cota do correspondente colector e, en consecuencia, precisen
instalar un bombeo para a impulsión das augas, tralo informe técnico da
concesionaria, aboarán en concepto de cota unificada de enganche a
seguinte:
- Conexión á rede de saneamento de vivendas. 601,01 € máis IVE
- Conexión á rede de saneamento industrias. 1.712,88 € máis IVE
(A redución establecida equivale ao 43% da tarifa xeral)
b) Conexións á Rede de saneamento que dean servizo a máis dun
usuario.- No suposto de que o enganche de saneamento dea servizo a
varias vivendas ou industrias, a cota unificada por usuario calcularase
conforme ás seguintes fórmulas:
b.1) Vivendas.
1.051,77 + (n-1) x 300,51
n
Sendo "n" o número total de vivendas asociadas a unha conexión.
Terán o carácter de vivendas asociadas as que se encontren situadas
dentro dun mesmo inmoble, ou ben aquel conxunto de propiedades que
realizaran extensións da rede a través de terreos privados pola súa propia
conta, facéndose cargo do seu posterior mantemento e conservación.
b.2) Industrias.
- Cando as industrias asociadas declaren un cadro de persoal laboral
superior a 25 traballadores/as:
C = 3005,06 + 901,52 (n-1)
n
- No suposto que as industrias asociadas teñan menos de 25
traballadores/as:
C = 1803,04 + 601,01 (n-1)
n
Sendo "n" o número total de industrias asociadas a unha conexión.
Terán o carácter de industrias asociadas as que se encontren situadas
dentro dun mesmo inmoble, ou ben aquel conxunto de propiedades que
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realizaran extensións da rede a través de terreos privados pola súa propia
conta, facéndose cargo do seu posterior mantemento e conservación.
Se as industrias asociadas teñen distinta dimensión, isto é no caso de
coexistencia de empresas de máis de 25 traballadores/as con outras cun
cadro de persoal inferior, aplicarase a fórmula que resulte máis
representativa do conxunto.
Á cota unificada asignada a cada usuario seralle repercutido o imposto
sobre o valor engadido.
Para acollerse a esta modalidade de cota de enganche os contribuíntes
deberán indicar na solicitude correspondente que a conexión da súa
vivenda ou industria dá servizo a máis dun usuario. Pola súa parte, a
entidade concesionaria emitirá informe sobre o número total de usuarios
que utilizan a mesma conexión e, en consecuencia, deducira a cota que lle
corresponde a cada vivenda ou industria, segundo as fórmulas
anteriormente establecida.
Neste suposto terase en conta a previsión contida na ordenanza fiscal
reguladora, con respecto á obrigatoriedade de conectar á rede de
saneamento todas aquelas vivendas, industrias e locais comerciais que se
atopen a menos de 100 metros da mesma.
c) Por aplicación do apartado VI do acordo plenario do 13 de decembro de
1997.- Aplicarase un coeficiente corrector para aqueles casos nos que se
acredite documentalmente, que os ingresos da unidade familiar sexan
inferiores “en cómputo anual” a 1,5 veces ao salario mínimo
interprofesional, e que o valor catastral das súas propiedades sexa inferior
a 60.101,21 €.
O índice corrector nestes casos será o seguinte:
c.1) 33,33% para o abastecemento, polo que o enganche terá un custo de:
300,51 €
c.2) 42,86% para o saneamento, polo que o enganche será de:
601,01 €
En canto aos correctores a aplicar nos enganches industriais son os
seguintes:
Número
Traballadores

Coeficiente
Redutor

Abastecemento Coeficiente Saneamento
Redutor

0-5

75%

450,76 €

65%

1.051,77 €

6-25

50%

921,52 €

40%

1.803,04 €
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+ de 25

1.803,04 €

3.005,06 €

As reducións fiscais previstas nos apartados letras a), b) e c)
precedentes non terán carácter acumulativo, debendo elixir o contribuínte
entre aquelas a que máis lle beneficie.
3º. FRACCIONAMENTO DO PAGAMENTO DAS COTAS DE
ENGANCHE.- Poderá fraccionarse o pagamento da cota de enganche
durante un período máximo dun ano, contado a partir da data de solicitude,
mediante o aboamento de 6 cotas bimestrais iguales e consecutivas.
Con carácter excepcional poderán efectuar o pagamento da cota de
enganche nun período de 24 meses (12 cotas bimestrais iguais e
consecutivas) aqueles usuarios con ingresos da unidade familiar inferior en
cómputo anual ao salario mínimo interprofesional, que acreditarán
mediante a presentación da correspondente declaración xurada.
As cotas fraccionadas non experimentarán recargo ningún en concepto de
xuros de mora.
Para acceder a esta modalidade de pagamento os usuarios deberán
cumprir, inescusablemente, os seguintes requisitos:
a) Presentar a solicitude na entidade concesionaria do servizo, segundo
modelo normalizado.
b) O prazo para a presentación de solicitudes concluirá transcorridos 90
días desde a data en que foi notificada a dispoñibilidade do servizo.
4º. UNIFICACIÓN DE COTAS DE ENGANCHE DE VIVENDAS E
INDUSTRIAS QUE NON DISPOÑAN DE ACOMETIDA DE SANEAMENTO
INSTALADA.
As vivendas e industrias que estean situadas a unha distancia igual ou
inferior a 100 metros dunha rede PIC ingresarán en concepto de cota de
enganche a establecida con carácter xeral no acordo plenario regulador do
13 de decembro de 1997.
Malia o anterior, se como consecuencia da elaboración do orzamento o
importe de execución fose inferior á cota tributaria establecida con carácter
xeral, a diferencia ingresarase no saldo de cotas de enganche. Se pola
contra o importe da execución da obra de conexión fose superior á cota
prevista na ordenanza fiscal, a acometida executarase trala autorización
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da Concellería Delegada de Vías e Obras con cargo aos fondos
dispoñibles por este concepto.
5º. OBRIGACIÓNS DA ENTIDADE CONCESIONARIA.
A entidade concesionaria do servizo, UTE SERAGUA FCC, deberá levar a
efecto as seguintes actuacións:
a) Poñer en coñecemento da administración municipal os datos
identificativos dos usuarios de vivendas e industrias que dispoñan de
acometida instalada a unha rede PIC e estean situados a unha distancia
igual ou superior a 100 metros do correspondente colector. A dita
obrigación farase extensible aqueles propietarios de inmobles ou fincas
que aínda que non dispoñan de acometida instalada estean situadas no
radio de 100 metros da rede.
b) Notificar ao usuario a disposición do servizo de saneamento.
c) En consonancia co establecido nos apartados anteriores, a entidade
concesionaria propoñerá á Comisión Municipal de Goberno a respectiva
aprobación de liquidación tributaria, que deberá posteriormente notificar ao
suxeito pasivo da taxa, en cumprimento do establecido na vixente Lei Xeral
Tributaria.
d) En calquera caso unha vez transcorrido o prazo de 90 días, contados a
partir do seguinte ao de notificación de disposición do servizo, a entidade
concesionaria procederá a dar de alta na facturación de saneamento ao
correspondente usuario, aínda que estivera pendente de ingreso a
liquidación tributaria en concepto de cota de enganche.
NOVENA.- A validez e eficacia do presente convenio supedítase a súa
aprobación pola Comisión de Goberno e a súa posterior aceptación pola
entidade concesionaria do servizo.
PUBLICACIÓNS B.O.P.:

27 DE DECEMBRO DE 2000
26 DE DECEMBRO DE 2001
26 DE DECEMBRO DE 2002
30 DE DECEMBRO DE 2003
29 DE NOVEMBRO DE 2004
7 DE DECEMBRO DE 2005
30 DE DECEMBRO DE 2006
10 DE DECEMBRO DE 2007
10 DE DECEMBRO DE 2008
11 DE DECEMBRO DE 2009
14 DE DECEMBRO DE 2010
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22 DE NOVEMBRO DE 2011
25 DE NOVEMBRO DE 2015
12 DE DECEMBRO DE 2016
7 DE DECEMBRO DE 2017
29 DE NOVEMBRO DE 2018
10 DE MARZO DE 2021
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