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ANTEPROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE APROBA O 
REGULAMENTO DO RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO 
DO CANON DA AUGA E DO COEFICIENTE DE VERTIDO A 

SISTEMAS PUBLICOS DE DEPURACIÓN DE AUGAS 
RESIDUAIS 

 

DISPOÑO: 

Artigo único.- 

Apróbase o Regulamento do Réxime Económico e Financeiro do Canon da Auga 
e do Coeficiente de Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Augas 
Residuais, que figura como anexo ao presente decreto. 

Disposicións adicionais.- 

Primeira 

1.- As entidades subministradoras de auga facturaranlle o canon da auga e o 
coeficiente de vertido aos respectivos abonados suxeitos a el desde a data de 
entrada en vigor deste decreto. 

2.- Os sistemas de depuración que no momento de entrada en vigor deste 
regulamento están sendo xestionados pola Administración hidráulica de Galicia 
ou por un Consorcio no que participa, son os seguintes: 

- EDAR de Moraña 
- EDAR de Muros 
- EDAR de Cariño 
- EDAR de Cedeira 
- Saneamento integral de Laxe. 1ª Fase 
- EDAR de Porto do Son 
- EDAR de Camariñas 
- Saneamento de Melide 
- EDAR de Baiona 
- EDAR de Porto do Porto (Camariñas) 
- EDAR de Arcade-Soutomaior 
- EDAR de Gondomar 
- EDAR de Nigrán 
- EDAR de Tomiño 
- EDAR de Vilaboa 
- EDAR da Illa de Arousa 
- EDAR de Soutomaior 
- EDAR de Cambados 
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- EDAR de Alfoz 
- EDAR de Ortiguiera 
- EDAR de Pobra de Caramiñal 
- EDAR dos Praceres 
- EDAR de Guillarei 

Segunda 

A declaración á que fai referencia o artigo 40 deste Regulamento deberá ser 
presentada no prazo de tres meses desde a entrada en vigor deste Decreto. No 
caso dos suxeitos pasivos do canon de saneamento creado pola Lei 8/1993, do 
23 de xuño, reguladora da Administración hidráulica de Galicia, que tiveran 
presentado a declaración inicial de datos para o cálculo dese tributo, e que non 
presentaran a declaración á que se refire o mencionado artigo 37 do presente 
Regulamento, entenderase vixente a todos os efectos a declaración presentada 
anteriormente.  

Disposición derrogatoria.- 

Queda derrogado integramente o Decreto 8/1999, do 21 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 
8/1993, reguladora da Administración hidráulica de Galicia, relativo ao canon de 
saneamento; así como cantas outras disposicións de igual ou inferior rango se 
opoñan ao establecido no presente decreto, sen prexuízo de que Augas de 
Galicia continuará realizando as operacións de xestión correspondentes a este 
tributo ata a total extinción das débedas. 

Disposicións Transitorias 

Primeira 

1. Augas de Galicia seguirá determinando e esixindo o canon de saneamento de 
acordo co establecido no Decreto 8/1999, do 21 de xaneiro, para os períodos 
non prescritos á data de entrada en vigor deste Decreto. 

2. As entidades subministradoras veñen obrigadas a facturar e esixir o canon de 
saneamento aos seus abonados nas facturas-recibo de auga que lles emitan 
correspondentes a períodos de facturación anteriores á data de entrada en 
vigor deste Decreto. Igualmente veñen obrigadas a facturar o canon de 
saneamento aos subministros especiais regulados no artigo 14.5 do Decreto 
8/1999, do 21 de xaneiro. 

Así mesmo, veñen obrigadas a presentar os modelos aos que se refire o artigo 
16 do Decreto 8/1999, do 21 de xaneiro, nos prazos alí sinalados, mentres 
existan importes de canon de saneamento facturados ou percibidos. Non 
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obstante, durante o mes de maio de 2012 deberán presentar os modelos a que 
fan referencia os apartados 2.a), 3 e 4 do citado artigo, en relación ao saldo 
pendente da declaración resumo do mes de marzo presentada nese mesmo 
ano. 

Segunda 

1. Os suxeitos pasivos que á entrada en vigor deste Decreto estean tributando 
no canon de saneamento en función da contaminación producida poderán 
solicitar, no prazo de tres meses desde a entrada en vigor deste Decreto, 
acollerse á modalidade de carga contaminante con mantemento das 
concentracións contaminantes vertidas tomadas como base na resolución 
vixente do canon de saneamento. Xunto con dita solicitude o contribuínte 
deberá aportar un informe analítico do vertido relativo aos parámetros 
Nitróxeno Total e Fósforo Total. 

2. Igualmente, nos supostos do artigo 26.1 do Decreto 8/1999, que á entrada 
en vigor deste Decreto estean tributando polo canon de saneamento en función 
da contaminación producida, Augas de Galicia poderá determinar no mesmo 
prazo aplicar o canon da auga na modalidade de carga contaminante con 
mantemento das concentracións contaminantes vertidas tomadas como base na 
resolución vixente do canon de saneamento. Neste caso, e ata que Augas de 
Galicia dispoña das concentracións vertidas de Nitróxeno Total e Fósforo Total, 
considerarase que ditas concentracións toman o valor de 0 mg/l. 

Terceira 

Modifícase o apartado 3 do artigo 30 do Decreto 8/1999, do 21 de xaneiro, polo 
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da 
Lei 8/1993, reguladora da Administración hidráulica, relativo ao canon de 
saneamento, quedando redactado como segue 

3. Na devandita resolución fixaranse, se proceden, o coeficiente corrector 
de volume, que expresa a relación existente entre o caudal de auga 
vertido e o caudal subministrado, o coeficiente de vertido a mar e o 
coeficiente de piscifactorías establecido no apartado 8 do artigo 40 da Lei 
8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración Hidráulica de 
Galicia. 

Para os efectos da aplicación do coeficiente de vertido a mar, os valores 
de dilución inicial indicados no artigo 40.7 da Lei 8/1993 serán 
determinados de acordo coa vixente normativa en materia de 
conduccións de vertidos desde terra ao mar. De oficio ou por instancia 
do interesado, poderán aplicarse outros métodos autorizados pola 
Administración. 



 8

As condicións que deben cumprir os sistemas de filtracións nas 
instalacións de acuicultura para a aplicación do factor de 0,8 establecido 
no artigo 40.8 da Lei 8/1993, do 23 de xuño, serán as seguintes: 

a) O sistema de filtración debe estar recollido na autorización de vertido. 

b) O sistema de filtración debe ser posterior ás balsas de decantación. 

c) Todas as liñas de vertido deben ter o sistema de filtración. 

d) A luz de malla do filtro debe ser igual ou inferior a 0,1 mm. 

Disposicións derradeiras 

Primeira.- Facúltase ao conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas para ditar as normas necesarias para o desenvolvemento do 
presente decreto. 

Segunda.- Este decreto entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2012. 
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ANEXO: REGULAMENTO DO RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO DO 
CANON DA AUGA E DO COEFICIENTE DE VERTIDO A SISTEMAS 

PUBLICOS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 

 

TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 1.-  Obxecto 

É obxecto do presente regulamento o desenvolvemento normativo do canon da 
auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas 
residuais, tributos creados e regulados na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de 
augas de Galicia. 

Artigo 2.-  Normativa 

1. A normativa aplicable ao canon da auga e ao coeficiente de vertido a 
sistemas públicos de depuración de augas residuais ven constituída pola Lei 
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, o presente Regulamento e as 
demais normas de desenvolvemento, a Lei Xeral Tributaria e as súas normas de 
desenvolvemento, así como o Texto Refundido da Lei do Réxime Financeiro e 
Presupuestario de Galicia.  

2. No caso do coeficiente de vertido, resulta igualmente de aplicación a Lei 
6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da 
Comunidade Autónoma de Galicia, e as súas normas de desenvolvemento. 

Artigo 3.-  Competencia 

1. A xestión, inspección, recadación en período voluntario do canon da auga e 
do coeficiente de vertido, así como o exercicio da potestade sancionadora en 
materia tributaria corresponderá a Augas de Galicia. 

En consecuencia, correspóndenlle as funcións de: 

a) Incoación, tramitación e resolución dos expedientes administrativos 
relativos ao canon da auga e ao coeficiente de vertido, así como a 
emisión das liquidacións correspondentes. 

b) Resolución de recursos e reclamacións en vía de xestión, agás as 
reclamacións económico-administrativas. 

c) Comprobación e investigación nos termos previstos neste regulamento. 

d) Cualificación de infraccións e imposición de sancións. 

e) Concesión de aprazamentos e fraccionamentos. 
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f) Outorgamento de suspensións en período voluntario de pagamento. 

2. Igualmente corresponde a Augas de Galicia a aplicación dos recursos xerados 
mediante a exacción do canon da auga e do coeficiente de vertido. 

3. A recadación na vía de constrinximento do canon da auga e do coeficiente de 
vertido, incluíndo a concesión de aprazamentos e fraccionamentos de 
pagamento en período executivo, corresponderá ao órgano ou entidade que 
ostente as competencias xerais en materia de aplicación dos tributos propios da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

4. O coñecemento das reclamacións interpostas contra os actos ditados en 
aplicación do canon da auga e do coeficiente corresponderá aos órganos 
económico-administrativos da Xunta de Galicia. 

5. A potestade sancionadora exercerase de acordo co previsto no Título IV da 
Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

6. Augas de Galicia está obrigada a levar un rexistro separado dos recursos 
obtidos polos conceptos do canon da auga e do coeficiente de vertido, que 
estará suxeito a fiscalización pola Consellería de Facenda. 

7. Augas de Galicia promoverá a utilización dos medios electrónicos, 
informáticos e telemáticos seguros, necesarios para o desenvolvemento da súa 
actividade, e debe asegurar que as persoas físicas e xurídicas, tanto públicas 
como privadas, poidan relacionarse con ela, para o cumprimento das súas 
obrigas tributarias e o exercicio dos seus dereitos, coas garantías e requisitos 
previstos na normativa tributaria de aplicación xeral. Así mesmo, poderá 
establecer a obrigatoriedade da confección obrigatoria dos modelos recollidos 
neste regulamento mediante medios electrónicos, informáticos e telemáticos 
seguros. 

Artigo 4.-  Afectación do canon da auga e do coeficiente de vertido 

1. A recadación que se obteña co canon da auga queda afectada ao 
desenvolvemento de programas de gasto que promovan: 

a) A prevención en orixe da contaminación e a recuperación e o mantemento 
dos caudais ecolóxicos. 

b) A consecución dos obxectivos medioambientais fixados pola lexislación e pola 
planificación hidrolóxica aplicable, e particularmente a dotación dos gastos de 
investimento, explotación e xestión das infraestruturas que se prevexan. 

c) O apoio económico ás administracións que dentro da Comunidade Autónoma 
de Galicia exerzan competencias no ámbito do ciclo urbano da auga. 

d) Calquera outro gasto que xere o cumprimento das funciones que se lle 
atribúen a Augas de Galicia. 
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2. A recadación que se obteña co coeficiente de vertedura será destinado ao 
financiamento dos gastos de explotación e, de ser o caso, de investimento das 
infraestruturas de depuración que xestione a Administración hidráulica de 
Galicia. 

TITULO I: CANON DA AUGA 

Capítulo I: elementos do tributo 

Artigo 5.-  Feito impoñible. 

1. Constitúe o feito impoñible do canon da auga o uso ou o consumo real ou 
potencial da auga de calquera procedencia, con calquera finalidade e mediante 
calquera aplicación, mesmo non consuntiva, por causa da afección ao medio 
que a súa utilización poida producir, considerándose incluída dentro desta 
afección a incorporación de contaminantes nas augas, e sen prexuízo dos 
supostos de non suxeición e exención previstos no artigo 7. 

A estes efectos non se considerará realizado o feito impoñible do tributo nas 
bateas e xaulas de cultivo que requiran unha concesión de actividade na zona 
marítima de acordo co establecido no Capítulo III do Título V da Lei 11/2008, 
de 3 de decembro, de pesca de Galicia. 

2. O canon esixirase segundo as seguintes modalidades: 

a) Usos domésticos e asimilados 

b) Usos non domésticos 

c) Usuarios específicos 

3. Son usos domésticos da auga os usos particulares que corresponden co uso 
da auga para beber, para sanitarios, para duchas, para cociña e comedor, para 
lavados de roupa e de vaixelas, para limpezas, para regas de parques e xardíns, 
para refrixeración e para acondicionamentos domiciliarios sen actividade 
industrial e mais con outros usos da auga que se poidan considerar consumos 
inherentes ou propios da actividade humana non industrial, nin comercial, nin 
agrícola, nin gandeira, nin forestal. 

4. Son usos non domésticos da auga os correspondentes ás actividades 
clasificadas na Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada polo 
Real Decreto 475/2007, do 13 de abril, agás que se asimilen a usos domésticos. 
O cambio na consideración dun uso de auga como non doméstico ou asimilado 
a doméstico por razón do volume usado terá efectos a partir do ano natural 
seguinte a aquel no que o caudal utilizado acade ou resulte inferior ao límite de 
consumo establecido no parágrafo seguinte. No caso de que o primeiro ano de 
uso ou consumo fora iniciado con posterioridade ao 1 de xaneiro, 
extrapolaranse os datos de uso ou consumo ao ano enteiro. 
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5. Asimílanse a usos domésticos os usos non domésticos de auga indicados no 
parágrafo anterior que usen un volume total de auga nun ano natural inferior 
aos 2.000 metros cúbicos, agás que da súa carga contaminante vertida resulte 
unha cota do canon da auga nesta modalidade superior nun 20% da resultante 
de aplicalo na modalidade de volume. 

6. Dentro dos usos non domésticos, os usos agrarios, gandeiros e forestais son 
os correspondentes ás actividades clasificadas na Sección A, Divisións 01 e 02, 
da Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada polo Real 
Decreto 475/2007, do 13 de abril, así como os que figuren inscritos no rexistro 
de explotacións gandeiras na Consellería competente na materia. Entenderase 
que o uso destinado ao rego de campos de golf non é un uso agrícola. 

7. Son usuarios específicos da auga os previstos nos artigos 57 a 61 da Lei 
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.  

8. O canon esixirase tanto polo uso ou consumo da auga facilitada por 
entidades subministradoras coma polo uso ou consumo da auga en réxime de 
concesión para abastecemento ou procedente de captacións propias, 
superficiais ou subterráneas, incluídos os consumos ou usos de augas pluviais e 
mariñas que efectúen directamente os usuarios.  
 

Artigo 6.-  Suxeito pasivo e outros obrigados tributarios. 

1. Son suxeitos pasivos a título de contribuíntes as persoas físicas, xurídicas ou 
as entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria que usen ou 
consuman real ou potencialmente a auga de calquera procedencia, con 
calquera finalidade, e mediante calquera aplicación, mesmo non consuntiva, por 
causa da afección ao medio que a súa utilización puidera producir, incluída a 
incorporación de contaminantes nas augas. 

2. Agás proba en contrario, considerarase como contribuínte aos usuarios da 
auga, entendidos como as persoas físicas, xurídicas ou as entidades do artigo 
35.4 da Lei Xeral Tributaria que usen ou consuman auga de calquera 
procedencia, con calquera finalidade e mediante calquera aplicación. 

3. Aos efectos do apartado anterior, entenderase que é usuario da auga: 

a) No suposto de abastecemento de auga por entidade subministradora, ao 
titular do contrato de subministro. Así mesmo, cando a entidade 
subministradora sexa unha comunidade de usuarios nas condicións establecidas 
no artigo 20, o usuario da auga será o comuneiro. 

b) As comunidades de usuarios que estean legalmente constituídas. 

c) No resto dos casos, quen adquira a auga ou realice o seu uso para o seu 
consumo directo ou quen figure como titular do aproveitamento dende o que se 
realiza a captación da auga inscrito no Rexistro de Augas e, en defecto de 
autorización, concesión ou inscrición, o titular da instalación dende a que se 
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realice a captación; así mesmo, os titulares das instalacións dende as que se 
realicen os vertidos. 

4. No suposto de abastecemento de auga por entidades subministradoras de 
auga, estas terán a consideración de suxeitos pasivos a título de substituto do 
contribuínte. 

5. Teñen a condición de entidades subministradoras de auga as persoas físicas 
e xurídicas de calquera natureza que, mediante instalacións de titularidade 
pública ou privada, ben sexa con carácter oneroso ou gratuíto, efectúen unha 
subministración en baixa de auga, con independencia de que a súa actividade 
estea ao abeiro dun título administrativo de prestación de servizo. Así mesmo, 
terán a condición de entidades subministradoras, aos efectos do establecido 
neste regulamento, aquelas comunidades de usuarios legalmente constituídas 
que, previa comunicación a Augas de Galicia, soliciten intervir como tales na 
xestión e recadación do canon da auga dos seus comuneiros. 

6. Dentro do procedemento de xestión do canon da auga, as devanditas 
entidades subministradoras están obrigadas a: 

a) Facturar e recadar o tributo dos seus abonados e, no seu caso, dos 
comuneiros. 

b) Autoliquidar e ingresar dentro dos prazos establecidos as cantidades 
facturadas unha vez foran percibidas ou cando a súa falta de pago non 
fora xustificada de acordo co que prevé o artigo 34. 

c) Satisfacer como débeda tributaria as cantidades non facturadas en 
incumprimento do que dispón a letra a) precedente. 

d) Cumprir os deberes formais derivados da xestión e inspección do tributo 
establecidos na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, 
neste regulamento ou nas normas tributarias de aplicación xeral. 

7. Será responsable solidario do canon da auga as seguintes persoas ou 
entidades cando non teñan á súa vez a condición de obrigado tributario 
principal. 

a) O titular do contrato de subministro nas vivendas. 

b) O propietario da vivenda no caso de captacións propias. 

c) O que figure como titular do aproveitamento. 

d) O titular das instalacións mediante as que se produzan as captacións ou 
dende as que se realicen os vertidos contaminantes. 

e) A comunidade de usuarios legalmente constituída pola auga utilizada 
polos seus comuneiros. 
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Artigo 7.-  Supostos de non suxeición e exencións 

1.- Non están suxeitos ao canon da auga: 

a) Os usos para abastecemento feito a través de redes básicas e, en xeral, o 
abastecemento en alta doutros servizos públicos de distribución de auga 
potable, cando a súa posterior distribución en baixa sexa obxecto de 
repercusión do canon. No caso de abastecementos directos de auga en alta 
aos usuarios finais, o canon deberá ser repercutido. 

b) Os usos de augas residuais reutilizadas, sempre que o seu gravame 
supuxera dobre imposición respecto do mesmo volume de auga. Neste caso, 
o titular da autorización ou concesión para a reutilización deberá acreditar 
perante Augas de Galicia que o volume reutilizado resulta suxeito ao canon 
da auga por parte do primeiro usuario. 

c) Os usos agrícolas, forestais e gandeiros, sempre que non exista unha 
contaminación de carácter especial en natureza ou cantidade por abonos, 
pesticidas ou materia orgánica, comprobado polos servizos de inspección da 
Administración competente. En todo caso, entenderase que se produce 
afección ao medio, e polo tanto, estarán suxeitos os usos agrícolas, forestais 
e gandeiros, cando se efectúen vertidos ás redes públicas de saneamento. 

2.- Atópanse exentos do pagamento do canon da auga: 

a) Os usos da auga por parte de entidades públicas e os seus servizos, propios 
ou concertados, para a alimentación de fontes, bocas de rega de parques e 
xardíns, limpeza de rúas, e instalacións deportivas, agás o destinado ao rego 
de campos de golf e enchido de piscinas. 

No caso de que non sexa independizable a base impoñible destinada ao 
enchido de piscinas nunha instalación deportiva dos restantes usos exentos, 
presumirase que o volume suxeito será o 10% do volume total consumido. 

b) Os usos feitos polos servizos públicos de extinción de incendios ou os que, 
coas mesmas características, sexan efectuados ou ordenados polas 
autoridades públicas en situacións de necesidade extrema ou catástrofe. 

c) Os suxeitos pasivos aos que resulte de aplicación a Lei 15/2008, do 19 de 
decembro, do imposto sobre o dano medioambiental causado por 
determinados usos e aproveitamentos da auga encorada. A estes efectos 
enténdese que a un suxeito pasivo do canon da auga lle é de aplicación a 
citada Lei cando teña a condición de suxeito pasivo en calidade de 
contribuínte segundo o establecido no seu artigo 6. 

A efectos de acreditar dita suxeición, os suxeitos pasivos dese imposto 
deberán presentar, xunto coa declaración inicial a que fai referencia o artigo 
37, documentación acreditativa da súa suxeición a dito imposto. 
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3.- Aos efectos de comprobar a existencia da contaminación especial indicada 
na alínea c do apartado 1 deste artigo, será preciso que Augas de Galicia 
demostre que concorren os seguintes requisitos: 

a) O suxeito pasivo debeu ser sancionado en máis dunha ocasión por unha 
infracción en materia de vertidos de augas residuais nos dous anos 
anteriores ao momento do ditado da resolución pola que se determina a 
suxeición ao canon da auga. A estes efectos non se terán en conta as 
sancións correspondentes a infraccións cometidas con anterioridade á 
entrada en vigor do presente regulamento.  

b) Informe da consellería competente do incumprimento do disposto na 
disposición adicional quinta da Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos, no 
Código Galego de Boas Prácticas Agrarias recollido na Directiva do Consello 
91/676/CEE e nas normas de desenvolvemento delas, singularmente no 
relativo a un uso inadecuado dos xurros xerados nas explotacións. 

A resolución pola que se determine a suxeición ao canon da auga terá efectos 
desde o ano natural en que se produza a primeira das infraccións e manterá os 
seus efectos ata o ano natural seguinte ao que se producise a segunda das 
infraccións. 

4.- Para aplicación das exencións e supostos de non suxeición indicados nos 
apartados anteriores será preciso, agás nos supostos xa regulados 
expresamente neses apartados, que as bases impoñibles correspondentes 
poidan ser cuantificadas separadamente das restantes bases impoñibles do 
mesmo suxeito pasivo mediante contadores individualizados ou, no caso de 
captacións propias que non dispoñan de aparello de medida, que as 
porcentaxes para cada uso estean reflectidos na correspondente autorización 
ou concesión administrativa. No suposto de non suxeición recollido na alínea 
1.c) deste artigo, de non poder determinarse a base impoñible non suxeita 
mediante o sistema indicado anteriormente, considerarase que se corresponde 
coa metade do volume total consumido ou subministrado. 

Artigo 8.-  Base impoñible e métodos de determinación da base 
impoñible. 

1. Constitúe a base impoñible o volume real ou potencial de auga utilizado ou 
consumido en cada mes natural, expresado en metros cúbicos. 

2. No caso dos usos non domésticos que dispoñan de contadores homologados 
do volume vertido poderá considerarse como base impoñible o volume de 
vertido, sempre que concorran as condicións seguintes: 

a) Que o volume total vertido sexa contabilizado por ditos contadores 

b) Que os contadores dispoñan de totalizador de volume vertido. No caso 
de que os contadores dependan de fontes de enerxía, Augas de Galicia 
poderá esixir a documentación acreditativa da súa calibración, así como, 
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establecer as medidas necesarias que garantan a fiabilidade das 
medicións realizadas. 

Neste caso, se o suxeito pasivo se abastece de entidade subministradora, 
Augas de Galicia poderá liquidar directamente o canon da auga ao suxeito 
pasivo e, a tal efecto, comunicará á entidade subministradora que deixe de 
facturar o canon a dito usuario.  

2. A determinación da base impoñible realizarase, con carácter xeral, en réxime 
de estimación directa, mediante contadores homologados. A estes efectos, os 
usuarios que queiran acollerse a este sistema de estimación están obrigados a 
instalar e manter ao seu cargo un mecanismo de medición directa da auga 
efectivamente usada ou consumida. 

3. Os usuarios que non dispoñan dun mecanismo de medición directa poderán 
acollerse a sistemas de estimación obxectiva. A estes efectos entenderase que 
un usuario se acolle ao sistema de estimación obxectiva cando unha vez 
transcorrido seis meses dende a entrada en vigor deste Decreto non dispoña de 
mecanismo de medición. 

No caso de que se instale o mecanismo de medición unha vez transcorrido dito 
prazo, dará lugar entender que o suxeito pasivo se acolle ao sistema de 
estimación directa a partir do período seguinte ao que se efectúe a instalación 
sempre e cando o contribuínte o declare mediante o modelo establecido ao 
efecto dentro do prazo establecido no artigo 40.3 deste regulamento. Noutro 
caso, considerarase que se acolle no período de liquidación seguinte a súa 
efectiva presentación. 

4. O método de estimación indirecta aplicarase nos supostos e mediante os 
procedementos previstos nos artigos 53 e 158 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria. 

Artigo 9.-  Determinación da base impoñible mediante o réxime de 
estimación directa. 

1. No caso de abastecementos por entidade subministradora o volume de auga 
utilizado ou consumido será o subministrado por dita entidade, medido, de ser 
o caso, polo contador homologado instalado. 

2. No caso de concesións ou autorizacións de uso ou en captacións propias, o 
volume será o medido polo contador homologado instalado, que será declarado 
polo contribuínte perante Augas de Galicia na forma e prazos que se indican no 
artigo 42 deste regulamento. 

Artigo 10.-  Determinación da base impoñible mediante o réxime de 
estimación obxectiva.  

1. Nos usos non domésticos, asimilados a domésticos e específicos a base 
impoñible por estimación obxectiva determinarase de acordo co establecido nas 
alíneas 2 a 8 deste artigo. 
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2. Nas captacións de augas superficiais ou subterráneas que non teñan 
instalados dispositivos de medición de caudais e que fosen obxecto de 
concesión ou resolución administrativa, a base impoñible anual será equivalente  
ao caudal anual máximo obxecto de concesión ou autorización. 

3. No caso de captacións subterráneas que non teñan instalados dispositivos de 
medida directa de caudais, e non fosen obxecto de concesión nin de resolución 
administrativa o consumo mensual, para os efectos da aplicación do canon, 
avaliarase en función da potencia nominal do grupo elevador mediante a 
fórmula: 

     25.000 x P 

Q=---------------- 
     h + 20 

Na cal: 

Q é o consumo mensual facturable expresado en metros cúbicos. 

P é a potencia nominal do grupo ou grupos elevadores expresada en kilovatios. 

h é a profundidade dinámica media do acuífero na zona considerada, expresada 
en metros. 

4. En caso de aproveitamentos de augas superficiais que non teñan instalados 
dispositivos de medición de caudais nin fosen obxecto de concesión ou 
resolución administrativa, e nos que a distribución de auga se produza 
mediante bombeo, a base impoñible mensual será determinada por aplicación 
da seguinte fórmula: 

   25.000 x P 

Q=---------------- 
         20 
Na cal P e Q son os valores indicados no punto segundo. 

No caso de que o aproveitamento de augas superficiais veña referido a augas 
pluviais que sexan recollidas en depósitos ou balsas, e nos que a distribución de 
auga desde ditos sistemas de recollida se produza mediante bombeo, a base 
impoñible mensual será a décima parte da indicada anteriormente. 

5. En caso de aproveitamento de augas pluviais non recollidos no apartado 
anterior, a base impoñible mensual será doce veces o volume dos depósitos ou 
balsas de recollida. 

6. Nos aproveitamentos de augas de mananciais e outros tipos de nacementos 
de auga do solo, que non teñan instalados dispositivos de medida directa de 
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caudais nin fosen obxecto de concesión nin de resolución administrativa, o 
consumo mensual, para os efectos da aplicación do canon, avaliarase en 
función das dimensións da tubaxe de afloramento mediante a fórmula:  

a) Se a sección de saída da tubaxe é cilíndrica 

Q = D x 20.000 

Na cal: 

Q é o consumo mensual facturable expresado en metros cúbicos. 

D é a o diámetro da tubaxe expresada en metros. 

b) Se a sección de saída da tubaxe non é cilíndrica 

Q = D x 25.000 

Na cal: 

Q é o consumo mensual facturable expresado en metros cúbicos. 

D é o ancho máximo horizontal da tubaxe expresada en metros. 

7. Nos aproveitamentos non previstos nos apartados anteriores, nos que a 
distribución de auga se produza por gravidade a través dunha ou varias 
conducións, a base impoñible trimestral será determinada, para cada unha 
delas, por aplicación da seguinte fórmula:  

Q = 454 x Qm. 

Na cal: 

Q é o consumo trimestral facturable expresado en metros cúbicos. 

Qm é a capacidade hidráulica máxima da condución expresada en metros 
cúbicos por hora. 

8. Nos subministros mediante entidade subministradora que non dispoñan de 
dispositivos de medición directa, a base impoñible do canon da auga 
determinarase do seguinte xeito: 

a) No caso de que na factura-recibo se inclúa un volume facturado de auga, 
será esta a base impoñible do canon da auga. 

b) No caso de que na factura-recibo non se inclúa un volume facturado de 
auga, a base impoñible determinarase polo cociente entre o importe facturado 
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en concepto de auga e o tipo de gravame establecido no segundo tramo para 
os usos domésticos, redondeado sen decimais. 

c) No caso de que se trate dun suposto de subministración non facturada ou 
ben dun consumo propio regulados no artigo 36, a base impoñible do canon da 
auga, para cada acometida, determinarase a partir do diámetro interior da 
tubaxe no punto de enganche á rede de abastecemento segundo a táboa 
seguinte 

Diámetro da tubaxe (mm) Base impoñible mensual (m3) 
≤6 30 
8 40 
10 50 
15 60 
20 80 
30 100 
50 125 
80 150 
100 200 

>100 300 

Para valores intermedios de diámetros tomarase o valor superior 
correspondente. 

9. Nos usos domésticos da auga, a base impoñible do canon mediante o réxime 
de estimación obxectiva determinarase de acordo cos volumes de dotación 
establecidos no Plan de Abastecemento de Galicia que a continuación se 
amosan: 

TAMAÑO CONCELLO 
(habitantes) DOTACIÓNS (l/hab/día) 

Menos de 2.000 210 
De 2.000 a 10.000 270 
De 10.000 a 50.000 300 
De 50.000 a 250.000 350 

Más de 250.000 410 

A base impoñible determinarase por este sistema nos seguintes supostos: 

- Captacións propias de auga efectuadas directamente polos usuarios 
domésticos cando non se dispoña dun dispositivo de medición directa. 

- Subministro por parte de entidades subministradoras de auga a usuarios 
domésticos cando dito subministro non sexa facturado ao usuario, de 
acordo co establecido no artigo 36. 

- Subministro por parte de comunidades de usuarios, na súa condición de 
entidades subministradoras, cando non se dispoña dun dispositivo de 
medición directa ou cando, dispoñendo del, a facturación da auga non se 
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realice en base ás medicións nel practicadas, agás no suposto de que o 
comuneiro solicite que se lle facture en base ao volume real 
subministrado.  

Artigo 11.-  Determinación da base impoñible mediante o réxime de 
estimación indirecta 

1. A base impoñible fixarase por estimación indirecta cando a Administración 
non poida determinala mediante os sistemas de estimación directa ou 
obxectiva, por algunha das causas seguintes. 

a) Cando non exista instalado un aparello de medida e non poida determinarse 
a base impoñible por ningún dos métodos de estimación obxectiva establecidos 
no artigo 9. 

b) Nos supostos de usos non domésticos na modalidade de carga 
contaminante, cando non sexa posible determinar a carga contaminante 
vertida. 

c) A falla de presentación das declaracións esixibles ou presentación de 
declaracións incompletas ou inexactas. 

d) A resistencia, escusa ou negativa á actuación inspectora. 

e) O incumprimento substancial das obrigas impostas pola normativa vixente. 

2. A cuantificación da base impoñible por estimación indirecta determinarase 
mediante a aplicación de calquera dos seguintes medios ou de varios deles 
conxuntamente. 

a) Aplicación dos datos e antecedentes dispoñibles que sexan relevantes ao 
efecto. 

b) Valoración de magnitudes características da actividade do contribuínte, tales 
como produción, persoal empregado, potencia eléctrica contratada, volumes de 
materias primas ou similares, segundo os datos ou antecedentes que se posúan 
de supostos similares ou equivalentes no respectivo sector de actividade, 
incluídas as diferentes fontes bibliográficas na materia. 

c) Volumes de dotación de auga ou carga contaminante por traballador ou 
unidade de produción que se establezan nos instrumentos de planificación 
hidrolóxica para dito sector de actividade. 

Artigo 12.-  Devengo e pagamento. 

1. O devengo do canon producirase no momento no que se realice a utilización 
ou consumo real ou potencial da auga de calquera procedencia, con calquera 
finalidade e mediante calquera aplicación. 
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2. Nos usos domésticos e asimilados, o tipo de gravame aplicarase sobre os 
consumos mensuais.  

3. No caso de suxeitos pasivos con subministracións de auga efectuadas por 
entidades subministradoras, o aboamento do canon coincidirá co da factura-
recibo correspondente. 

4. No caso de suxeitos pasivos con aproveitamentos de auga non derivados da 
subministración dun terceiro, o canon será directamente liquidado por Augas de 
Galicia con periodicidade cuadrimestral. 

Capítulo II: Normas de determinación da cota do canon para usos 
domésticos e asimilados 

Sección I: Normas comúns 

Artigo 13.-  Cota do canon 

1. A cota do canon para usos domésticos e asimilados resultará da adición 
dunha parte fixa e dunha parte variable. 

2. A parte fixa será a establecida no artigo 53.2 da Lei 9/2010, do 4 de 
novembro, de augas de Galicia 

3. No caso de que os contadores, os aproveitamentos ou as medidas do caudal 
sexan colectivos, aplicarase a parte fixa da cota multiplicada polo número de 
vivendas, oficinas ou locais conectados. Cando este extremo non sexa coñecido, 
o número de abonados determinarase en función do diámetro do contador de 
acordo coa seguinte táboa: 

Diámetro del contador (mm) N.º de aboados asignados 
<15 1 
15 3 
20 6 
25 10 
30 16 
40 25 
50 50 
65 85 
80 100 
100 200 
125 300 

>125 400 

Para valores intermedios de diámetros nominais tomarase o valor inferior 
correspondente. 
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4. A parte variable da cota será o resultado de aplicar sobre a base impoñible 
os tipos de gravame previstos no artigo 53 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, 
de augas de Galicia. 

5 No suposto de que nos contadores colectivos, o número de vivendas 
conectadas sexa superior ao número de establecementos correspondentes a 
usos asimilados a domésticos, a cota variable determinarase de acordo co 
sistema establecido no artigo seguinte. En caso contrario, ou cando dito 
aspecto non sexa coñecido, a cota variable determinarase de acordo co 
establecido no artigo 17. 

6. No suposto de o contribuínte estivera obrigado, simultaneamente, a abonar o 
canon de auga á entidade subministradora pola auga que esta lle subministre e 
a Augas de Galicia pola auga procedente de fontes propias, procederase do 
seguinte xeito: 

- A entidade subministradora facturará a cota fixa e a cota variable polo 
volume que lle subministre 

- Augas de Galicia non esixirá a cota fixa e requirirá á entidade 
subministradora os volumes facturados aos efectos de determinar o 
tramo a aplicar na cota variable polas captacións propias.  

7. No suposto de que un mesmo contribuínte dispoña de varios contadores ou 
contratos de subministro, a cota fixa unicamente se aplicará nun deles. Así 
mesmo, no suposto de que os contribuíntes abastecidos a partir de contadores 
colectivos, dispoñan á súa vez de cadanseu contador individual ou contrato de 
subministro, a cota fixa unicamente se facturará nos contadores individuais. 

Artigo 14.-  Tipo de gravame da cota variable 

1. O tipo de gravame para usos domésticos e asimilados determinarase en 
función do número de persoas que habitan as vivendas e en función do volume 
de auga consumido. Para estes efectos, establécense os seguintes tramos de 
volume: 

Tramos Volume mensual (m3) 
Primeiro ≤2·n 
Segundo >2·n e ≤4·n 
Terceiro >4·n e ≤8·n 
Cuarto > 8·n 

Onde “n” é o número de persoas na vivenda. 

2. Nos supostos de que os contadores, os aproveitamentos ou os aforos sexan 
colectivos, o valor de "n" establecido na alínea 1 deste artigo será o resultado 
de multiplicar por 3 o valor obtido da aplicación da alínea 3 do artigo anterior. 
Nestes supostos non será aplicable o establecido no artigo seguinte 
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Sección II: Normas de determinación da cota do canon para usos 
domésticos 

Artigo 15.-  Número de habitantes por vivenda. 

1. O tipo de gravame para usos domésticos determinase en función do número 
de persoas que habitan as vivendas. 

2. Agás proba en contrario, presúmese que unha vivenda está habitada por tres 
persoas.  

3. Aos efectos de acreditar, a instancia do suxeito pasivo, un número diferente 
de habitantes por vivenda, estarase ao procedemento seguinte: 

a) O procedemento iniciase coa presentación dunha declaración de datos 
axustada ao modelo aprobado para o efecto. A declaración realizarase e 
asinarase polo titular do contrato de subministración quen, ao mesmo 
tempo, debe ser un dos habitantes da vivenda de acordo co padrón de 
habitantes do Concello. 

Na devandita solicitude, cada unha das persoas que habitan a vivenda, 
deberán autorizar a Augas de Galicia para que esta comprobe os seus datos 
persoais a través do Sistema de Verificación de Datos de Identidade (SVDI) 
e de Residencia (SVDR) do Ministerio de Administracións Públicas, segundo 
o establecido na Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería da Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza pola que se desenvolve o Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, polo que se suprime a achega de fotocopias 
dos documentos acreditativos da identidade nos procedementos 
administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos na 
Administración da comunidade autónoma. No caso de non prestar a súa 
autorización, a solicitude deberá vir acompañada do certificado de 
convivencia emitido nos dez días naturais anteriores á presentación da 
solicitude. 

b) No caso de que o solicitante reúna os requisitos para a ampliación de 
tramos, Augas de Galicia comunicará á entidade subministradora os datos 
identificativos da póliza de subministración de auga, para que esta poida 
aplicar nas súas facturas as modificacións que correspondan, ou ben, de ser 
o caso, aplicala directamente nas súas liquidacións. Esta ampliación de 
tramos será de aplicación a partir do primeiro día natural do terceiro mes 
seguinte á súa acreditación. 

c) No suposto de que a solicitude indicada anteriormente sexa presentada ante 
a entidade subministradora, se esta considera que a solicitude reúne os 
requisitos para a súa concesión, aplicará directamente a ampliación de 
tramos a partir do primeiro día natural do terceiro mes seguinte á súa 
acreditación.  



 24

As entidades subministradoras deben comunicar trimestralmente a Augas de 
Galicia, dentro do primeiro mes natural de cada trimestre, as declaracións 
de datos aceptadas e aqueloutras que non o foron por non considerarse 
correctamente presentadas de acordo co modelo aprobado ao efecto. 

No caso de que Augas de Galicia non comunique a súa desconformidade 
coas solicitudes consideradas válidas pola entidade subministradora no 
prazo de un mes desde a súa comunicación, a solicitude considerarase 
aceptada e acreditada ante Augas de Galicia. 

d) En todo caso, Augas de Galicia debe notificar aos declarantes que non teñan 
dereito á ampliación de tramos, a correspondente resolución, no prazo de 6 
meses a contar dende o día da presentación ante Augas de Galicia da 
declaración. A resolución poderá ser recorrida nos termos do artigo 54 deste 
regulamento. A falta de notificación da resolución no devandito prazo 
comporta a estimación da solicitude. 

4. Calquera cambio no número de habitantes por vivenda que implique a perda 
do dereito a ampliación de tramo establecida de acordo co artigo anterior ou a 
súa revisión por diminuír o número de habitantes na vivenda, debe ser 
comunicada a Augas de Galicia ou á entidade subministradora no prazo dun 
mes a partir do momento en que se produciu. Os efectos da nova declaración 
se producirán nos mesmos prazos que os previstos para a declaración inicial. 

5. As entidades subministradoras de auga poderán instar de Augas de Galicia a 
celebración dun convenio para establecer a tramitación propia do 
procedemento de ampliación de tramos previsto no apartado 3, de acordo coas 
especificidades e procedementos que se axusten máis ás súas necesidades.  

Artigo 16.-  Deducións da cota ás familias numerosas. 

1. Aplicarase unha dedución do 50 % sobre a cota íntegra do canon cando 
corresponda aos usos destinados a vivenda habitual das familias numerosas 
que acrediten formalmente tal condición, sen que poida gozarse desta 
bonificación nas restantes vivendas que poida ter calquera dos membros que 
constitúan a familia numerosa. 

A tal fin, a solicitude deberá cumprir os seguintes requisitos: 

- O enderezo para o que se solicita a bonificación debe coincidir co enderezo 
en que se atopa empadroada a unidade familiar. 

- O titular do contrato de subministro de auga deberá coincidir con algún dos 
membros da unidade familiar. Noutro caso, o solicitante deberá acreditar 
que ten domiciliado o pagamento da factura-recibo de auga en algunha 
conta bancaria da que sexa titular. 

2. A dedución por familia numerosa practicarase logo do procedemento 
seguinte: 



 25

a) O procedemento iniciase coa presentación perante Augas de Galicia dunha 
declaración de datos axustada ao modelo que sexa oficialmente aprobado. A 
declaración realizarase e asinarase pola persoa que figure como titular no 
título de familia numerosa. 

Na devandita solicitude, cada unha das persoas que habitan a vivenda, 
deberán autorizar a Augas de Galicia para que esta comprobe os seus datos 
persoais a través do Sistema de Verificación de Datos de Identidade (SVDI) 
e de Residencia (SVDR) do Ministerio de Administracións Públicas, segundo 
o establecido na Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería da Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza pola que se desenvolve o Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, polo que se suprime a achega de fotocopias 
dos documentos acreditativos da identidade nos procedementos 
administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos na 
Administración da comunidade autónoma. Así mesmo, o solicitante deberá 
autorizar a comprobación da vixencia da condición de familia numerosa ante 
a Administración competente. No caso de non prestar a súa autorización, a 
solicitude deberá vir acompañada do certificado de convivencia emitido nos 
dez días naturais anteriores á presentación da solicitude e de copia do 
carnet de familia numerosa ou título acreditativo, expedido pola 
Administración competente. 

b) No caso de que se considere correctamente formalizada a declaración, 
Augas de Galicia comunicará á entidade subministradora o que sexa 
procedente aos efectos de que a dedución sexa aplicada a partir do primeiro 
día natural do terceiro mes seguinte á súa acreditación, ou ben no seguinte 
período de liquidación no caso de fontes propias.  

c) En todo caso, Augas de Galicia debe notificar aos declarantes que non teñan 
dereito á dedución, a correspondente resolución, no prazo de 6 meses a 
contar dende o día da presentación da declaración. A resolución poderá ser 
recorrida nos termos do artigo 54 deste regulamento. A falta de notificación 
da resolución no devandito prazo comporta a estimación da solicitude. 

3. Calquera cambio nas circunstancias que motivaron a concesión da dedución 
debe ser comunicada a Augas de Galicia no prazo dun mes a partir do 
momento en que se produciu. Os efectos da nova declaración se producirán 
nos mesmos prazos que os previstos para a declaración inicial. 

Sección III: Normas de determinación da cota do canon para usos 
asimilados a domésticos 

Artigo 17.-  Determinación da cota do canon para usos asimilados a 
domésticos 

1. O tipo de gravame para usos asimilados a domésticos determinarase de 
acordo co establecido no artigo 13 considerando o valor de n igual a 3, e 
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aplicándoselle ao consumo realizado dentro do primeiro tramo o tipo 
correspondente ao segundo tramo. 

2. No suposto de que o contribuínte estivera obrigado, simultaneamente, a 
abonar o canon de auga á entidade subministradora pola auga que esta lle 
subministre e a Augas de Galicia pola auga procedente de fontes propias, 
procederase do xeito previsto no artigo 13.6. 

Sección IV: Normas de determinación da cota do canon nas 
comunidades de usuarios 

Artigo 18.-  Normas comúns das Comunidades de usuarios 

1. Son comunidades de usuarios as definidas no capítulo IV do título IV do 
vixente texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 
1/2001, do 20 de xullo. 

2. Agás proba en contrario, as comunidades de usuarios que estean legalmente 
constituídas terán a consideración de suxeitos pasivos a título de contribuíntes. 
Non obstante, nas comunidades de usuarios que teñan recoñecida a condición 
de entidade subministradora, de acordo co indicado no artigo 20, así como 
naquelas onde Augas de Galicia dispoña da relación dos comuneiros que as 
constitúen, o suxeito pasivo a título de contribuínte será o propio comuneiro. 

Artigo 19.-  Determinación da cota do canon nas Comunidades de 
usuarios na súa calidade de suxeitos pasivos a título de contribuíntes 

1. Nas Comunidades de usuarios que teñan a condición de suxeito pasivo a 
título de contribuíntes, a cota de canon de auga resultante da suma da parte 
fixa e variable, unha vez aplicado o coeficiente establecido no artigo 53.7 da Lei 
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, será directamente liquidada 
por Augas de Galicia á Comunidade con periodicidade cuadrimestral. A 
comunidade poderá repercutir dito canon aos seus comuneiros sen que, en 
ningún caso, o canon total repercutido sexa superior ao liquidado por Augas de 
Galicia.  

2. A parte fixa da cota determinarase con arreglo ao disposto no artigo 13.3 
deste Regulamento. 

3. A parte variable da cota será o resultado de aplicar os tipos de gravame 
establecidos no artigo 53 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia 
sobre a base impoñible determinada por algún dos métodos establecidos no 
artigo 8, unha vez descontada, se procede, a base impoñible destinada a usos 
agrícolas, gandeiros e forestais de acordo co establecido na alínea seguinte. 

4. Para os efectos do establecido no artigo 7.1.c) deste regulamento, nas 
comunidades de usuarios cuxas augas sexan destinadas na súa totalidade ou 
en parte a usos agrícolas, forestais e gandeiros, a base impoñible exenta virá 
determinada pola porcentaxe que se reflicta na concesión administrativa 
destinada a cada uso ou, no seu defecto, considerarase, agás proba en 
contrario, que a porcentaxe será a mesma para cada un dos usos que se 
establecen na citada concesión. 
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No caso de que no título administrativo non figure o destino das augas, o 
volume destinado a usos domésticos determinarase de acordo coas dotacións 
establecidas no artigo 10.8 deste regulamento considerando tres persoas por 
comuneiro. 

Artigo 20.-  Determinación da cota do canon nas Comunidades de 
usuarios na súa consideración de entidades subministradoras 

1.- As Comunidades de usuarios que pretendan actuar como entidades 
subministradoras na xestión do canon da auga, deberán solicitalo a Augas de 
Galicia mediante a presentación dun modelo de declaración establecido ao 
efecto. 

2.- Augas de Galicia deberá notificar a resolución autorizando a actuación das 
comunidades de usuarios como entidades subministradoras no prazo de dous 
meses desde a súa presentación. A resolución fixará a data do inicio das 
actuacións da comunidade de usuarios como entidade subministradora. 

3.- As obrigas das comunidades de usuarios cando actúen como entidades 
subministradoras serán as recollidas no Capítulo V deste Título, agás no 
concerninte á obriga establecida no artigo 37 debendo presentar as 
declaracións e autoliquidacións alí recollidas unicamente no mes de xaneiro en 
relación ao ano natural inmediato anterior. 

4. A renuncia a actuar como entidades subministradoras terá efectos no 
primeiro día do ano natural seguinte ao que se solicita a baixa. Dita solicitude 
deberá presentarse antes do mes de novembro e non o exime das obrigas 
asumidas en relación ao canon da auga facturado nos anos en que actuou 
como entidade subministradora. 

Capítulo III: Normas de determinación da cota do canon para usos 
non domésticos 

Sección I: Normas xerais 

Artigo 21.-  Determinación da cota do canon para usos non 
domésticos 

1. A cota do canon para usos non domésticos resultará da adición dunha parte 
fixa e dunha parte variable. 

2. A parte fixa será a establecida no artigo 55.2 da Lei 9/2010, do 4 de 
novembro, de augas de Galicia 

3. A parte variable da cota resultará de aplicar sobre a base impoñible o tipo de 
gravame en calquera das dúas modalidades de determinación indicadas nas 
seccións seguintes. 

4. No suposto de que o contribuínte viñese obrigado, simultaneamente, a 
abonar o canon de auga á entidade subministradora pola auga que esta lle 
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subministre e a Augas de Galicia pola auga procedente de fontes propias, a 
cota fixa será facturada pola entidade subministradora de auga.  

Sección II: Normas de determinación do tipo de gravame na 
modalidade de volume 

Artigo 22.-  Determinación do tipo de gravame na modalidade de 
volume 

1. O tipo de gravame será o establecido no artigo 56.3.a) da Lei 9/2010, do 4 
de novembro, de augas de Galicia 

2. Nesta modalidade non serán de aplicación os coeficientes correctores 
establecidos na sección seguinte. 

Sección III: Normas de determinación do tipo de gravame na 
modalidade de carga contaminante 

Artigo 23.-  Determinación do tipo de gravame na modalidade de 
carga contaminante 

1. Os parámetros e unidades de contaminación que se considerarán na 
determinación do tipo de gravame na modalidade de carga contaminante son 
os seguintes: 

Parámetros Unidades de contaminación 
Materias en suspensión (MES) Kg 
Materias oxidables (MO) Kg 
Nitróxeno Total (NT) Kg 
Fósforo Total (PT) Kg 
Sales solubles (SOL) S/cm·m3 
Metais (MT) Kg equimetal 
Materias inhibidoras (MI) Equitox 

2. A cantidade de contaminación correspondente a cada un dos parámetros 
indicados no apartado anterior medirase como segue: 

a) Nas materias en suspensión, por concentración na auga despois da 
solubilización das sales solubles. 

b) O contido en sales solubles da auga pola condutividade da auga (a 25 Cº) 
expresada en Siemens por centímetro (S/cm). A cantidade de sal vertido 
expresarase mediante o produto destas condutividades polo volume vertido: 

SOL = S/cm x m3. 
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c) Nas materias oxidables, pola concentración da Demanda Química de Osíxeno 
multiplicada por dous terzos. 

No caso de mostras con contidos salinos onde o valor en sales solubles sexa 
superior a 5.000 µ/cm ou que, sendo inferior, o laboratorio xustifique a 
imposibilidade de determinar a DQO, as materias oxidables poderanse 
determinar pola concentración de Carbono Orgánico Total, de acordo coa 
ecuación. 

MO = 2,67 x COT 

d) Os metais (MT), pola suma dos miligramos por litro existentes na auga dos 
seguintes metais, mercurio Hg, cadmio Cd, chumbo Pb, aluminio Al, cromo Cr, 
cobre Cu, níquel Ni e cinc Zn, afectadas cada unha das concentracións 
encontradas por un coeficiente multiplicador en función da súa perigosidade 
potencial, de acordo coa seguinte expresión: 

mg/l de equimetal= (200 x mg/l de Hg) + (40 x mg/l de Cd) + (40 x mg/l de 
Pb) + (10 x mg/l de Al)+ (4 x mg/l de Cr) + (2 x mg/l de Cu) + (2 x mg/l de 
Ni) + (1 x mg/l de Zn); e todo iso dividido por 8. 

e) As materias inhibidoras (MI), pola cantidade contida na auga, medindo a 
inhibición da luminiscencia de Vibrio Fischeri. 

f) O Nitróxeno Total, de acordo co método Kjeldahl, pola cantidade de 
nitróxeno orgánico e amoniacal contido na auga, expresada en miligramos/litro. 
 
g) O Fósforo Total, polo contido de fósforo total orgánico e mineral contido na 
auga, expresado en miligramos/litro. 

3. Os elementos enumerados nos puntos anteriores serán analizados segundo 
os métodos e procedementos detallados no anexo 1 deste regulamento. 

4. Os tipos de gravame obtidos a partir da contaminación vertida poderán ser 
afectados, segundo os casos, polos coeficientes establecidos nos artigos 
seguintes 

Artigo 24.-  Coeficiente corrector de volume 

1. Naqueles casos nos que o volume de auga vertido sexa distinto ao volume 
de auga consumido ou utilizado o tipo de gravame na modalidade de carga 
contaminante verase afectado por un Coeficiente Corrector de Volume (CCV) 
que expresará a relación existente entre ámbolos dous volumes. 

2. Para a aplicación deste Coeficiente Corrector de Volume é preciso que o 
obrigado tributario dispoña de aparatos de medida nas fontes de 
abastecemento de auga e no vertido. Noutro caso este coeficiente tomará o 
valor de 1. 
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3. Non obstante o anterior, poderase aplicar o Coeficiente Corrector de Volume 
nos casos en que o obrigado tributario non dispoña de aparatos de medida no 
vertido nos seguintes supostos: 

a) Cando o suxeito pasivo acredite mediante informe técnico a relación 
entre o volume consumido e vertido, para o que se terán en 
consideración, ao menos, os usos da auga realizados, as incorporacións 
de auga ao proceso, detraccións, perdas e incorporacións ao produto 
final. 

Este informe será valorado por Augas de Galicia quen, motivadamente, 
poderá considerar improcedente a aplicación dun coeficiente corrector 
distinto de 1. Se establece como unha das causas para a súa 
improcedencia a non inclusión de todos as incorporación ou detraccións 
da auga no balance de augas. 

b) Cando non exista relación directa entre o volume consumido e o volume 
vertido. 

4. No caso de que a base impoñible veña constituída polo volume vertido este 
Coeficiente tomará o valor de 1. 

Artigo 25.-  Coeficiente de vertido a mar 

1. Nos vertidos ao mar efectuados mediante instalacións de saneamento 
privadas, os parámetros de contaminación veranse afectados polos seguintes 
Coeficientes de Vertido a Mar (CVM)  

 
Parámetro de contaminación Coeficiente de vertido a mar 

Sales solubles 0 
Materias inhibidoras 1 
Resto de parámetros Factor de dilución 

2. Os valores do factor de dilución serán os que de seguido se indican en 
función dos valores de dilución inicial da condución de vertido  

 
Valores de dilución inicial Factor de dilución 

11.000 ou máis 0,30 
Entre 7.000 e menos de 11.000 0,45 
Entre 4.000 e menos de 7.000 0,60 
Entre 2.000 e menos de 4.000 0,70 
Entre 1.000 e menos de 2.000 0,75 
Entre 100 e menos de 1.000 0,80 
Menos de 100 1,00 

3. Para os efectos da aplicación do coeficiente de vertido a mar, os valores de 
dilución inicial indicados no apartado anterior serán determinados de acordo 
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coa vixente normativa en materia de conducións de vertidos desde terra ao 
mar. De oficio ou a instancia do interesado, poderán aplicarse outros métodos 
autorizados pola Administración. 

Artigo 26.-  Coeficiente de zona sensible 

1. Nas verteduras efectuadas mediante instalacións de saneamento privadas en 
zonas declaradas sensibles, de acordo co disposto no Real Decreto-Lei 11/1995 
no que concirne á declaración de zonas sensibles, os parámetros de 
contaminación veranse afectados polo seguinte coeficiente de zona sensible 
(CZS)  
 

Parámetro de contaminación Coeficiente de zona sensible 
Nitróxeno total 1,1 
Fósforo total 1,1 

Resto de parámetros 1 

2. O coeficiente aplicarase unicamente aos vertidos que se realicen 
directamente nas masas de auga declaradas sensibles. 

Artigo 27.-  Coeficiente de uso 

1. Naqueles usos da auga que se realicen nas actividades que se indican no 
artigo 56.7 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, sempre e 
cando non se realicen verteduras á rede de sumidoiros, o tipo de gravame 
verase afectado polo Coeficiente de Uso (CU). 

2. Nos usos da auga procedentes de captacións superficiais do dominio público 
hidráulico realizados en acuicultura de auga continental, o Coeficiente de Uso 
correspondente ao factor de piscifactorías será o que se indica deseguido en 
función da relación de dimensionamento: 

 
Relación de dimensionamento Factor de piscifactoría 

Menos de 500 0,01 
Entre 500 e menos de 1.000 0,02 
Entre 1.000 e menos de 1.500 0,03 
Entre 1.500 e menos de 2.000 0,04 
Entre 2.000 e menos de 3.000 0,05 
Entre 3.000 e menos de 5.000 0,10 
Entre 5.000 e menos de 10.000 0,15 
Entre 10.000 e menos de 20.000 0,20 
Entre 20.000 e menos de 30.000 0,25 
Entre 30.000 e menos de 100.000 0,30 

Sendo a relación de dimensionamento o valor resultante de multiplicar o 
volume anual, cuantificado por algún dos sistemas referidos no artigo 7, 
expresado en metros cúbicos, pola superficie das balsas de cultivo, expresado 
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en metros cadrados, e dividido entre a superficie das balsas de decantación 
multiplicada por 20.000, expresado en metros cadrados.  

Aos efectos de determinar este coeficiente, os valores de superficie tomáranse 
do proxecto obrante no expediente de autorización de vertido e, no caso de que 
o vertido non estea autorizado, a aplicación do coeficiente quedará 
condicionado á acreditación por parte do titular do establecemento dos datos 
de superficie con anterioridade ao ditado da resolución á que fai referencia o 
artigo 46 deste Regulamento. 

3. Cando a instalación dispoña de sistemas de filtración axeitados para o 
tratamento dos vertidos, o coeficiente obtido de acordo co establecido no 
apartado anterior, afectaranse por un factor de 0,8 sempre que concorran os 
requisitos seguintes:  

e) O sistema de filtración estea recollido na autorización de vertido. 

f) O sistema de filtración sexa posterior ás balsas de decantación. 

g) Todas as liñas de vertido teñan o sistema de filtración. 

h) A luz de malla do filtro sexa igual ou inferior a 0,1 mm. 

4. No caso de que unha instalación de acuicultura se abasteza tanto de 
captacións de dominio público hidráulico como de captacións de auga mariña 
incardinable no artigo 34 deste Regulamento, o sistema de determinación da 
cota de canon da auga será o establecido no presente artigo para toda a base 
impoñible procedente de captacións propias. 

Capítulo IV: Normas de determinación da cota do canon para usuarios 
específicos 

Sección I: Normas comúns 

Artigo 28.-  Normas comúns aos usuarios específicos 

1. A consideración de un suxeito pasivo como usuario específico requirirá o 
cumprimento dos requisitos que se indican nos artigos seguintes. A 
consideración de usuario específico referirase só á base impoñible que se 
corresponda co uso indicado en ditos artigos, tributando polas restantes bases 
impoñibles de acordo co establecido neste Regulamento. Nestes supostos, 
unicamente se facturará unha cota fixa por cada contribuínte. 

2. A cota do canon resultará da adición dunha parte fixa e dunha parte variable.  

3. A parte fixa da cota será a establecida na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de 
augas de Galicia no artigo correspondente a cada tipo de usuario. 
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4. A parte variable da cota resultará de aplicar ao volume consumido ou 
utilizado o tipo de gravame establecido para cada tipo de usuario, agás nos 
usos para produción de enerxía hidroeléctrica que se determinara de acordo co 
establecido no artigo 30 deste Regulamento. 

5. Naqueles usos específicos onde sexa necesario acreditar reunir unhas 
determinadas condicións para a súa consideración como uso específico, a 
acreditación das mencionadas condicións deberá levarse a cabo no momento de 
presentar a declaración inicial de consumo de auga de fontes propias á que se 
refire o artigo 40 deste Regulamento. Noutro caso, así como no suposto de que 
non veña obrigado á presentación da declaración inicial, a consideración desta 
base impoñible como uso específico terá efectos no período seguinte á súa 
acreditación, agás no caso de que non haxa ningunha liquidación emitida para 
esta base impoñible, en cuxo caso dita consideración aplicarase aos períodos 
anteriores non prescritos.  

6. A apreciación do cumprimento das condicións para a consideración como uso 
específico da auga poderá tamén ser levado a cabo de oficio por Augas de 
Galicia, se dispón dos elementos de valoración necesarios para elo. Neste caso, 
a consideración dunha base impoñible como uso específico terá efectos no 
período seguinte ao inicio do procedemento para aprecialo de oficio, agás no 
caso de que non haxa ningunha liquidación emitida para esta base impoñible, 
en cuxo caso dita consideración aplicarase aos períodos anteriores non 
prescritos.  

Sección II: Usos Específicos 

Artigo 29.-  Usos industriais de refrixeración  

1. As condicións que deben cumprir as augas para que teñan a consideración 
de augas de refrixeración aos efectos da aplicación dos tipos específicos do 
canon previstos no artigo 57 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de 
Galicia, serán as seguintes: 

a) Que se trate dun uso non consuntivo: a estes efectos o volume de auga 
retornado ao medio en que foi captado non difire en relación co volume 
captado en máis dun 5 %. 

b) Que a auga se retorne ao mesmo medio no que foi captada: A este efectos o 
suxeito pasivo deberá acreditar mediante informe técnico que o vertido de dita 
liña se realiza no mesmo medio en que foi captado. Esta xustificación poderá 
ser substituída pola acreditación de dispoñer do oportuno título administrativo 
da captación e vertido de dita auga de refrixeración. 

A tal efecto entendese por medio a masa de auga definidas no apartado 30 do 
artigo 2 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.  

c) Que o uso de refrixeración non comporte un incremento dos parámetros de 
contaminación: A estes efectos a liña de refrixeración deberá ser independente 
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doutras liñas e non se lle engadirá ningún tipo de aditivo desincrustante ou 
inhibidor de crecemento de algas ou bacterias. Augas de Galicia poderá requirir 
a presentación de informes analíticos de entrada e saída que acrediten o non 
incremento de contaminación. 

Artigo 30.-  Usos de produción de enerxía hidroeléctrica 

1. Para os suxeitos pasivos concesionarios de auga para usos de produción de 
enerxía hidroeléctrica a cota variable do canon determinarase consonte a 
seguinte fórmula: 

Q = kwh producidos x euros/kwh  

2. A cota variable (Q) calcularase en función dos tipos específicos segundo que 
o réxime de produción de enerxía hidroeléctrica sexa ordinario ou especial. A tal 
efecto, a clasificación dun usuario como de réxime de produción ordinario ou 
especial determinarase de acordo co establecido na Lei 54/1997, de 27 
novembro, do Sector Eléctrico. 

Artigo 31.-  Usos agrícolas, forestais e gandeiros suxeitos. 

1. Nos usos agrícolas, forestais e gandeiros que se atopen suxeitos consonte o 
establecido no artigo 7.3 deste Regulamento a base impoñible suxeita será a 
efectivamente destinada a estes usos. 

2. No caso de que non sexa independizable a base impoñible destinada a usos 
agrícolas, forestais ou gandeiros dos restantes usos desenvolvidos no 
establecemento ou na vivenda, a base impoñible destinada a estes usos 
determinarase de acordo co sistema establecido no artigo 19.4. Non obstante, 
no caso de que o aproveitamento non fora obxecto de autorización ou ben que 
proceda de entidade subministradora, a base impoñible destinada a estes usos 
será a metade do volume total consumido ou utilizado.  

Artigo 32.-  Usos de augas termais e mariñas na actividade balnearia 

1. As condicións que deben cumprir as augas para que teñan a consideración 
de augas termais ou mariñas na actividade balnearia aos efectos da aplicación 
do canon da auga previsto no artigo 59 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de 
augas de Galicia serán as seguintes. 

a) As augas destinadas á actividade balnearia serán aquelas que 
expresamente veñan contempladas na autorización administrativa 
emitida polo Órgano competente en materia de Industria, de acordo co 
establecido no Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba 
o Regulamento de aproveitamento de augas mineromedicinais, termais e 
dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

b) No tocante ás augas mariñas o suxeito pasivo deberá atoparse dado de 
alto no epígrafe 93041 da Clasificación nacional de actividades 
económicas, aprobada polo Real Decreto 475/2007, do 13 de abril, e 
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acreditar que destinan dita auga ás actividades terapéuticas vinculadas a 
dita actividade e, así mesmo, que retornan ditas augas ao medio mariño. 

Artigo 33.-  Usos de auga para rego de instalacións deportivas 

1. As condicións que deben cumprir as augas para que teñan a consideración 
de augas para rego de instalacións deportivas son as seguintes: 

a) Que na instalación onde se realice o uso ou consumo de auga sexa unha 
instalación deportiva. 

a) Que a auga sexa destinada para o coidado e mantemento do campo ou 
terreo de xogo. 

2. O tipo de gravame a aplicar sobre a parte variable será o establecido no 
artigo 60.4 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, agás que o 
suxeito pasivo acredite estar en posesión de certificados vixentes de sistemas 
de xestión ambiental que especificamente inclúan ese uso da auga, de acordo 
co previsto no Regulamento 761/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 19 de marzo de 2001, ou ben de acordo co previsto na Norma UNE-EN ISO 
14001, en cuxo caso o tipo de gravame a aplicar sobre a parte variable será o 
establecido no artigo 60.3 da citada Lei. 

A aplicación deste último tipo de gravame terá efectos desde o período seguinte 
a que se teña por acreditada a posesión dos certificados.  

Artigo 34.-  Usos de auga en acuicultura de auga mariña e 
depuradores de moluscos 

1. As condicións que deben cumprir as augas para que teñan a consideración 
de augas mariñas usadas en acuicultura son as seguintes: 

a) Que se trate de captacións de auga de mar que sexan devoltas ao mesmo 
medio. 

b) Que a auga sexa destinada á actividade incluída na sección B, división 0502 
da Clasificación nacional de actividades económicas, aprobada polo Real 
decreto 475/2007, do 13 de abril. 

2. As condicións que deben cumprir as augas para que teñan a consideración 
de augas usadas en depuradores de moluscos: 

a) Que se trate de captacións de auga de mar que sexan devoltas ao mesmo 
medio. 

b) Que a auga estea destinada á actividade indicada no Anexo II do 
Regulamento CE Nº 854/2004 do Parlamento Europeo e do Consello de 29 de 
abril de 2004 relativo á comercialización para o consumo humano dos moluscos 
bivalvos recolectados en zonas de clase B ou ao seu mantemento en vivo para 
a súa posterior comercialización. 
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Capítulo V: normas de xestión do canon da auga percibido a través de 
entidades subministradoras 

Artigo 35.-  Obrigas xerais das entidades subministradoras 

1. Todas as entidades subministradoras de auga que desenvolvan a súa 
actividade no territorio de Galicia están obrigadas a facturar e recadar dos seus 
abonados o canon da auga, e autoliquidar o importe a Augas de Galicia. 

2. A estes efectos as entidades subministradoras de auga veñen obrigadas a 
subministrar a Augas de Galicia cantos datos, informes e antecedentes con 
transcendencia tributaria sexan precisos para as funcións que Augas de Galicia 
ten encomendadas. 

3. As entidades subministradoras, como obrigados a repercutir, están suxeitas 
ao réxime de responsabilidades e obrigas establecido na Lei Xeral Tributaria e 
demais disposicións aplicables. En particular, as entidades subministradoras de 
auga están obrigadas ao pagamento das cantidades correspondentes ao canon 
que non repercutiran aos seus aboados cando viran obrigadas a facelo. Esta 
obriga será esixible dende a data de expedición das facturas ou recibos que se 
emitisen infrinxindo as obrigas previstas neste capítulo, ou dende a súa non 
emisión no prazo determinado no artigo seguinte respecto das subministracións 
non facturadas. 

4. As infraccións administrativas por defectos na aplicación do canon e as súas 
sancións serán as contidas na Lei Xeral Tributaria e disposicións 
complementarias ou concordantes, sen prexuízo do réxime específico previsto 
no Capítulo IV do título IV da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de 
Galicia a.  

Artigo 36.-  Repercusión do canon. 

1. No suposto de abastecemento por entidade subministradora, esta deberá 
repercutir integramente o importe do canon sobre o contribuínte, que queda 
obrigado a soportalo. O canon será esixible ao mesmo tempo que as 
contraprestacións correspondentes á subministración. 

Esta obriga esténdese ás facturas-recibo que se emitan como resultado da 
rectificación ou anulación doutras anteriores. 

2. A estes efectos, as entidades subministradoras deberán adaptar o formato 
das súas facturas-recibo de xeito que figuren, de forma diferenciada e 
comprensible os seguintes datos: 

a) O número de metros cúbicos facturados no período, con expresión, no 
caso de usos domésticos e asimilados de auga, dos metros cúbicos 
facturados comprendidos en cada un dos tramos de consumo previstos 
no artigo 13 deste Regulamento. 
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b) O tipo aplicable, en euros por metro cúbico, sobre cada un dos tramos 
indicados no apartado anterior. 

c) A cota variable de canon resultante de sumar as cotas parciais de cada 
tramo de facturación e a cota fixa. 

d) A cota fixa do canon da auga 
e) O importe total facturado en concepto de canon da auga. 

3. Nos casos de abastecemento por entidade subministradora cuxa prestación 
non sexa obxecto de facturación aos abonados ao servizo, as entidades 
subministradoras veñen obrigadas a facturar nos dous primeiros meses naturais 
do ano o canon da auga en relación ao volume subministrado no ano inmediato 
anterior, coas especificacións indicadas no apartado anterior. 

4. Nos supostos de consumos propios das entidades subministradoras o canon 
de auga referido a ditos consumos debe ser ingresado na autoliquidación do 
mes de xullo en relación ao volume consumido no ano inmediato anterior. 

5. As entidades subministradoras deberán aplicar de oficio aos seus aboados as 
correspondentes cotas do canon segundo os tipos que en cada momento se 
atopen vixentes, tanto no que se refire á parte fixa da cota como á parte 
variable, agás nos supostos de determinación do canon por carga 
contaminante, nos que Augas de Galicia lles comunicará a tarifa aplicable.  

6. A repercusión deberá facerse constar de maneira diferenciada na factura ou 
recibo que emita a entidade subministradora para documentar a 
contraprestación dos seus servizos, cos requisitos indicados no apartado 2, 
quedando prohibida tanto a súa facturación como o seu cobro de forma 
separada, sen prexuízo do establecido nos apartados 3 e 4 deste artigo e no 
apartado 5 do artigo seguinte. 

7. No caso de que non efectúen lecturas mensuais, as entidades 
subministradoras repercutirán o canon da auga aos usuarios domésticos e 
asimilados repartindo o volume de modo proporcional ao número de meses que 
comprenda o período de lectura. 

8. No caso que dentro dun mesmo período de facturación teña lugar a 
modificación do tipo de gravame do canon, cada un deles será aplicado ao 
volume facturado en proporción ao número de días de vixencia respectiva 
dentro do período, tanto no referido á cota fixa como á variable. 

9. O procedemento para o cobro do canon da auga en período voluntario será 
unitario co seguido para a recadación dos dereitos que á entidade 
subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de auga. O acto 
de aprobación do documento que faculta para o cobro dos dereitos dimanantes 
do servizo de abastecemento de auga e o anuncio de cobranza virán referidos 
igualmente ao canon da auga.  

10. O prazo de pagamento voluntario do canon da auga será o mesmo que o 
establecido para a factura-recibo onde se conteña este. En caso de non estar 
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definida dita data, o prazo para considerar un recibo de canon de auga como 
impagado de acordo co establecido no apartado 2.c do artigo seguinte, será de 
tres meses desde a data de emisión do recibo. 

Artigo 37.-  Declaracións e autoliquidacións 

1. Dentro dos meses de xaneiro e xullo, as entidades subministradoras 
presentarán, por cada municipio que abastezan e en relación cos respectivos 
semestres naturais de cada ano, as declaracións-autoliquidacións, axustadas ao 
modelo aprobado para o efecto das cantidades percibidas en concepto de 
canon da auga naqueles períodos. 

2. A declaración-autoliquidación indicada no apartado anterior incluirá: 

a) O importe facturado neto en concepto de canon de auga, unha vez 
deducidos erros e anulacións, cuxa data de vencemento de pago voluntario da 
factura-recibo estea comprendido dentro do semestre correspondente. 

b) O importe percibido do total facturado indicado no apartado a) máis o 
importe percibido no semestre de cantidades cuxa data de vencemento finalice 
no semestre inmediato seguinte. Nesta autoliquidación non se incluirán os 
importes que, atopándose neste último suposto, a forma de pagamento se 
realice mediante domiciliación bancaria e na data de presentación da 
autoliquidación aínda se atope en período de devolución do cargo polo 
abonado. 

c) O importe das cantidades facturadas indicadas no apartado a) que a día 
primeiro do mes en que se deba presentar a declaración se atope pendente de 
cobro.  

3. Xunto co modelo de declaración-autoliquidación, no caso de que se declaren 
cantidades pendentes de cobro de acordo co indicado no apartado c) da alínea 
anterior, deberase presentar unha relación documentada axustada ao modelo 
aprobado para o efecto de dito importe. Nela conterase unha relación 
individualizada das débedas tributarias repercutidas aos contribuíntes e non 
satisfeitas por estes. A presentación desta relación exonera ás entidades 
subministradoras de responsabilidade en relación coas débedas tributarias 
contidas nela, agás que o procedemento recadatorio seguido non fora unitario 
co de recadación dos dereitos que correspondan polo subministro de auga. 

4. A declaración indicada no apartado anterior debe conter todos os elementos 
necesarios que posibilite a continuación do procedemento de recadación. 
Singularmente deberase declarar para cada recibo estes elementos:  

a) Titular e NIF/CIF  
b) Enderezo de subministro 
c) Enderezo de notificación 
d) Volume subministrado 
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e) Importe facturado en concepto de canon de auga, tanto no referido á 
cota fixa como á variable. 

f) Data de emisión 
g) Data de vencemento do pago voluntario 
h) Data de aprobación do padrón de augas 

A ausencia de calquera dos citados datos que imposibilite a continuación do 
procedemento de recadación indicado no apartado 6 deste artigo, dará lugar á 
emisión dun requirimento de subsanacion á entidade subministradora cun prazo 
de 15 días, advertíndolle que de non facelo no prazo indicado, considerarase 
incumprida a obriga de xustificación das cantidades impagadas e, en 
consecuencia, non se considerará exonerada de responsabilidade á entidade 
subministradora sobre ditas débedas non xustificadas. 

5. Unha vez xustificados os importes impagados de acordo co indicado no 
apartado anterior, a entidade subministradora de auga non poderá percibir o 
importe en concepto de canon da auga. Non obstante, as entidades 
subministradoras que eventualmente reciban pagamentos correspondentes a 
ditas cantidades xa xustificadas deberán ingresar o seu importe en Augas de 
Galicia, coincidindo coas autoliquidacións semestrais a que se refire o punto 1. 
As autoliquidacións acompañaranse neste caso dunha relación documentada 
segundo o modelo aprobado para o efecto. 

6. Logo de xustificadas as cantidades indicadas nos apartados 3 e 4 por parte 
das entidades subministradoras, esixirase o cumprimiento directamente ao 
contribuínte en vía executiva, agás no caso de que da xestión recadatoria 
seguida pola entidade subministradora non exista constancia da notificación da 
débeda ao contribuínte, en cuxo caso estas débedas serán notificadas aos 
contribuíntes por Augas de Galicia para o seu ingreso en período voluntario, 
antes de pasar, se procede, á súa exacción en vía executiva. 

Esta notificación para o seu ingreso en período voluntario poderá levarse a cabo 
mediante publicación colectiva no Diario Oficial de Galicia, outorgándose un 
prazo dun mes natural para que os interesados se persoen ante Augas de 
Galicia para seren notificados por comparecencia dos importes repercutidos e 
non aboados, advertíndolles que, transcorrido o mencionado prazo sen 
efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida dende o día 
seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer. 

7. Unha vez presentados os modelos aos que fai referencia os apartados 
anteriores, no caso de que por parte da entidade subministradora se anule 
algunha das facturas-recibo cuxo canon da auga fose declarado en ditos 
modelos, deberá procederse do seguinte xeito: 

- No caso de que o canon da auga fose ingresado dentro da declaración-
autoliquidación correspondente, poderá proceder a deducir do modelo de 
autoliquidación do período en que se produciu á anulación os importes de 
canon da auga anulados. As autoliquidacións acompañaranse neste caso dunha 
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relación documentada segundo o modelo aprobado ao efecto onde se 
identificarán as liquidacións anuladas. 

- No caso de que o canon da auga fose xustificado como impagado na 
declaración-autoliquidación correspondente, deberá acompañar á 
autoliquidacións do período en que se produciu á anulación unha relación 
documentada segundo o modelo aprobado ao efecto onde se identificarán as 
liquidacións anuladas. 

Artigo 38.-  Liquidacións administrativas e notificacións. 

1. Augas de Galicia poderá practicar liquidacións provisionais ou rectificacións 
en relación coas declaracións e autoliquidacións presentadas polas entidades 
subministradoras co fin de: 

a) Corrixir os erros aritméticos ou de concepto. 
b) Rectificar as autoliquidacións, de acordo cos datos que consten 

previamente en poder de Augas de Galicia. 
c) Liquidar xuros de demora e o recargo establecido no artigo 27 da Lei 

xeral tributaria cando o ingreso se producise fora de prazo. 
d) Liquidar os importes correspondentes a volumes de auga non facturados 

polas entidades subministradoras que sexan determinados segundo os 
procedementos de comprobación legalmente previstos 

e) Liquidar os importes correspondentes a cantidades recadadas dos 
aboados que non foran ingresadas nos prazos previstos neste 
regulamento 

2. As liquidacións administrativas serán notificadas ás entidades interesadas, 
logo do trámite de audiencia, facendo constar: 

a) Os elementos básicos determinantes da débeda tributaria. 
b) Breve expresión, se procede, dos motivos da corrección ou rectificación. 
c) Os recursos que se poidan interpor. 
d) O lugar e os prazos de pago. 

3. As liquidacións previstas neste artigo poderán ser regularizadas en función 
dos datos reais que aporte o interesado ou ben que Augas de Galicia poida 
obter mediante actuacións de comprobación e inspección. A regularización 
levarase a cabo de xeito independente das sancións que poidan corresponder 
cando sexa constatada a comisión de infraccións tributarias.  

Artigo 39.-  Ingresos 

1. O ingreso das débedas tributarias derivadas da xestión do canon da auga 
efectuarase, no seu caso, nas oficinas da Administración designadas para o 
efecto, así como nas contas restrinxidas de recadación que sexan autorizadas. 

2. Os prazos de ingresos serán: 
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a) Polas débedas autoliquidadas, simultaneamente coa presentación da 
declaración-autoliquidación, dentro dos prazos establecidos no artigo 37. 

b) Polas débedas liquidadas pola Administración e notificadas dentro da 
primeira quincena de cada mes natural, ata o día 20 do seguinte mes. 

c) Polas débedas liquidadas pola Administración e notificadas a partir do día 16 
e ata o remate de cada mes, ata o día 5 do segundo mes seguinte. 

Se o vencemento de calquera prazo coincide en día inhábil ou en sábado, 
quedará trasladado ao primeiro día hábil seguinte. 

Capítulo VI: normas de xestión do canon da auga en aproveitamentos 
efectuados directamente polo contribuínte 

Sección primeira: Procedemento xeral 

Artigo 40.-  Declaración inicial. 

1. Tódolos titulares e usuarios reais de aproveitamentos de augas procedentes 
de captacións superficiais, subterráneas, pluviais ou de calquera outra 
procedencia suxeitos ao canon da auga, agás no caso dos usos domésticos, 
están obrigados a presentar unha declaración inicial segundo o modelo 
aprobado para o efecto que conterá todos os datos e os elementos necesarios 
para a aplicación singular do tributo. A devandita obriga esténdese aos 
abonados das entidades subministradoras de auga, nos supostos en que así 
sexan expresamente requiridos por parte de Augas de Galicia. 

2. A declaración inicial deberá ser presentada ante Augas de Galicia no prazo 
dun mes contado desde o inicio do aproveitamento.  

3. Calquera alteración das características declaradas deberá ser comunicada a 
Augas de Galicia dentro do prazo dun mes dende o momento que se produza. 
Os efectos da nova declaración estenderá os seus efectos á data en que se 
producise a variación co límite temporal do prazo aquí sinalado. 

4. O incumprimento das obrigas establecidas neste artigo constituirá unha 
infracción sancionable de acordo co disposto no capítulo IV do Título IV da Lei 
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 
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Sección segunda: Normas específicas de procedementos na 
modalidade de volume 

Artigo 41.-  Fixación da modalidade de aplicación do canon da auga e 
da tarifa aplicable. 

1. Á vista dos datos contidos na declaración formulada e outros dos cales 
puidese dispoñer, Augas de Galicia ditará unha resolución na modalidade de 
volume na cal fixará de maneira singular o sistema de cuantificación da base 
impoñible e a tarifa aplicable. 

2. A mesma resolución poderá decidir, se procede, sobre outros aspectos que 
se deban considerar na aplicación do canon da auga e, en particular, sobre os 
que fan referencia a prazos de aplicación e revisións do tipo de gravame fixado. 

3. Antes de ditar a resolución, o expediente deberá poñerse de manifesto ao 
interesado, durante un prazo de quince días, nos seguintes casos: 

a) Cando a Administración teña que utilizar datos ou elementos de xuízo non 
contidos na declaración. 

b) Cando a Administración non acceda ás modalidades de aplicación solicitadas 
polo usuario. 

4. A resolución deberá ditarse no prazo dun ano a contar dende a presentación 
da declaración á que se refire o artigo anterior. 

5. A tarifa contida nesa resolución revisarase automaticamente, sen necesidade 
dunha nova resolución, no caso de producírense por disposición legal 
modificacións dos tipos ou doutros elementos do tributo contidos nos artigos 52 
a 61 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 

Artigo 42.-  Declaracións periódicas. 

1. Os contribuíntes comprendidos no artigo 40 que teñan instalados aparellos 
de medida nas captacións propias presentarán perante Augas de Galicia, dentro 
dos primeiros vinte días naturais de cada cuatrimestre, unha declaración 
segundo modelo aprobado para o efecto dos volumes de auga consumidos ou 
utilizados no cuatrimestre inmediato anterior, coa lectura practicada en 
calquera dos aparellos de medida aceptados. Estes aparellos serán declarados 
polos contribuíntes mediante modelo aprobado para o efecto. 

No suposto dos usos de produción de enerxía hidroeléctrica recollidos no artigo 
27 deste Regulamento, os contribuíntes virán obrigados a presentar unha 
declaración cuatrimestral onde declarará os kwh producidos no cuatrimestre 
inmediato anterior. 
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Esta obriga será extensiva a aqueles contadores que, sen estar instalados en 
captacións propias, Augas de Galicia estableza a obrigatoriedade de presentar 
as lecturas periódicas. 

2. No caso de aproveitamentos que non tivesen instalado un aparello de 
medida de volume ou que non o declarasen de acordo co establecido na alínea 
anterior, a base impoñible será determinada por estimación obxectiva, segundo 
dispón o artigo 10. 

Artigo 43.-  Liquidacións e notificacións. 

1. Augas de Galicia emitirá a liquidación cuatrimestral correspondente de 
acordo coa base impoñible determinada na resolución ou, no seu caso, en base 
ao volume declarado mediante a declaración cuatrimestral indicada no artigo 
anterior. Esta liquidación ten o carácter de provisional e poderá ser regularizada 
nos mesmos termos previstos no artigo 40 en base a novos datos dos que 
poida dispoñer Augas de Galicia. 

2. No caso de falta de presentación da declaración periódica a que se refire o 
artigo anterior, a Administración procederá: 

a) A practicar e notificar a liquidación provisional por estimación indirecta, 
aplicándolle os xuros de demora na contía que resulte vixente en cada 
momento segundo a normativa tributaria xeral aplicable. A tal efecto os 
xuros de demora devengaranse desde a data de finalización do prazo para a 
presentación da declaración ata a data de emisión da liquidación. 

b) No seu caso, a abrir expediente sancionador. 

Artigo 44.-  Ingresos. 

Serán de aplicación ao procedemento regulado nos artigos precedentes as 
normas do artigo 39, en todo canto se refira ao ingreso das cotas tributarias 
resultantes. 

Sección Terceira: Normas específicas de procedemento na modalidade 
de carga contaminante 

Artigo 45.-  Normas xerais. 

1. O procedemento para a aplicación do canon da auga na modalidade de carga 
contaminante poderá ser iniciado de oficio ou a instancia do contribuínte. 

2. Augas de Galicia determinará de oficio o tipo de gravame na modalidade de 
carga contaminante nos casos en que a cota resultante resulte superior á que 
se poida deducir da aplicación do tipo na modalidade de volume. 
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3. A execución das probas, análises e mostraxes na que consista a medida da 
carga contaminante será en todo caso levada a cabo ben por Augas de Galicia, 
ben por un laboratorio recoñecido por esa entidade. 

4. Cos resultados obtidos, así como de outros dos que poida dispoñer, a 
Administración resolverá a aplicación individualizada do canon da auga na 
modalidade de carga contaminante. 

5. As operacións de toma de mostras e análises ás que se refire esta sección 
poderán ser realizadas directamente por Augas de Galicia o por algunha das 
entidades colaboradoras reguladas no Decreto 162/2010, do 16 de setembro, 
polo que se regulan as entidades colaboradoras da Administración Hidráulica de 
Galicia en materia de control de verteduras e calidade das augas, ben por 
encargo de Augas de Galicia, ben por encargo do suxeito pasivo. 

6. O procedemento regulado nesta sección será tamén de aplicación para a 
determinación do canon da auga na modalidade de carga contaminante nos 
supostos de usos non domésticos que se abastezan a través de entidade 
subministradora. 

Artigo 46.-  Aplicación de oficio da modalidade de carga contaminante 

1. A medida da carga contaminante vertida por un usuario non doméstico 
comezará coa inspección das instalacións e o levantamento dunha dilixencia na 
cal se reflictan os aspectos constatados durante a inspección. 

2. Durante a inspección procederase a tomar unha mostra puntual dos vertidos 
á que se practicarán as análises indicadas no artigo 23 e que servirán de base 
para a determinación do tipo de gravame na modalidade de carga 
contaminante.  

3. Se o suxeito pasivo manifestase a súa oposición á mostraxe realizada por 
considerar que presenta unha gran variedade de procesos de fabricación ou 
puntas de estacionalidade que provoquen modificacións substanciais na 
cantidade ou calidade dos vertidos deberá presentar un informe técnico 
xustificativo e os informes analíticos que xustifiquen dita manifestación en 
relación aos parámetros establecidos no artigo 23, sendo, por conta do 
solicitante, os gastos xerados pola realización das operacións de medida, con 
independencia do resultado ou duración das devanditas operacións. De quedar 
acreditada a necesidade de realizar unha mostraxe continuada Augas de Galicia 
procederá á súa realización ou ben considerará os propios datos aportados polo 
contribuínte. 

4. Durante a medición e toma de mostras, unha representación do usuario non 
doméstico suxeito a control pode acompañar ao persoal encargado da 
Administración. Unha vez rematada a medición, o persoal encargado 
entregaralle unha copia da dilixencia levantada, que deberán asinar ámbalas 
dúas partes. 
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5. Cada mostra obtida constará de tres exemplares homoxéneos, dos cales 
dous quedarán en poder de Augas de Galicia, mentres que o terceiro 
entregarase ao comparecente da entidade inspeccionada para a súa eventual 
análise contraditoria. 

Todas as mostras deberán conservarse nas debidas condicións de precintado, 
etiquetado e refrixeración ata a súa entrega ao laboratorio para a súa análise 
dentro das 48 horas seguintes á súa toma, con excepción da mostra dirimente 
que se conservará conxelada por un período non superior a dous meses. A 
entrega de dita mostra máis alá de dito prazo invalidará os resultados das 
análises aos efectos de determinar o canon da auga. A tal efecto o laboratorio 
fará constar no informe da análise a data e hora de recepción, así como a 
identificación e estado da mostra en dito momento. 

6. O tipo de gravame será determinado coa mostra analizada pola 
Administración, agás para aqueles parámetros para os que o contribuínte 
solicite a análise da mostra dirimente, en cuxo caso, os valores a considerar 
para estes parámetros serán os obtidos na análise da mostra dirimente. No 
caso de solicitar a realización da análise da mostra dirimente deberá solicitalo 
expresamente, con indicación dos parámetros para os que solicita dita análise 
e, así mesmo, deberá acompañar copia do informe analítico realizado sobre a 
mostra contraditoria polo laboratorio onde deben constar, ademais dos 
resultados analíticos obtidos, a data e hora de recepción, así como a 
identificación e estado da mostra analizada no momento de recepcionala. 

7. Os resultados da medición inicial permanecerán vixentes mentres non sexa 
revisada de acordo co disposto no artigo 48. 

Artigo 47.-  Aplicación a instancia do contribuínte da modalidade de 
carga contaminante. 

1. O suxeito pasivo poderá solicitar a aplicación do canon da auga na 
modalidade de carga contaminante mediante a presentación dunha declaración 
de carga contaminante segundo o modelo aprobado para o efecto. Esta 
declaración deberá acompañarse dos informes analíticos dos vertidos 
realizados. 

2. No caso de que a declaración indicada no apartado anterior estea incompleta 
ou ben non aporte os informes analíticos indicados, Augas de Galicia procederá 
a requirir ao interesado para que subsane os defectos no prazo de dez días 
desde a súa recepción, advertíndolle que de non facelo se lle terá por desistido 
na súa petición, procedendo ao seu arquivo sen máis trámite. 

3. Os gastos xerados pola realización das operacións de medida serán por conta 
do solicitante, con independencia do resultado ou duración das devanditas 
operacións. 
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4. Augas de Galicia, de oficio ou instancia do interesado, poderá liquidar o 
canon da auga de acordo co tipo resultante da declaración presentada polo 
interesado mentres non se dite a resolución finalizadora do procedemento 
iniciado. A tal fin procederá a comunicar dito acordo ao interesado e, no seu 
caso, á entidade subministradora de auga, con indicación de que unha vez 
finalizado o procedemento mediante o ditado da resolución, se procederá a 
regularizar, no seu caso, os importes liquidados en base ao tipo de gravame 
temporal. 

5. Augas de Galicia, antes de ditar a resolución correspondente, poderá 
rectificar dita declaración de acordo cos datos de que dispoña, dando audiencia 
ao contribuínte. 

6. Os resultados da declaración, unha vez aceptados pola Administración na 
correspondente resolución, permanecerán vixentes mentres non sexan 
revisados, ben sexa de acordo co disposto no artigo seguinte ou por unha nova 
declaración. 

Artigo 48.-  Revisión da modalidade de carga contaminante. 

1. No caso de variacións dos procesos produtivos, do réxime de vertidos ou por 
calquera outra causa que modifique substancialmente as condicións nas que se 
levou a cabo a medición inicial, ou a declaración de carga contaminante 
regulada no artigo seguinte, a Administración de oficio, ou por instancia do 
contribuínte, poderá realizar unha nova medición ou ben o contribuínte 
presentar unha autodeclaración actualizada, segundo sexa o caso. 

2. Os controis puntuais ou continuados que realice a Administración como 
comprobación da vixencia da medición inicial ou da declaración presentada, así 
como os realizados dentro dos procedementos de autorización de vertido ou en 
materia sancionadora por vertidos, poderán servir como base para a 
modificación dos valores das unidades de contaminación. 

Artigo 49.-  Resolución de determinación do canon da auga na 
modalidade de carga contaminante. 

1. De acordo co resultado das operacións efectuadas segundo o previsto nesta 
Sección, Augas de Galicia, ditará unha resolución fixando a modalidade de 
aplicación do canon da auga e os elementos integrantes da base impoñible e da 
tarifa expresada en euros por metro cúbico. 

2. Con carácter previo á súa resolución, o expediente poñerase de manifesto ao 
interesado sempre que sexa preceptivo segundo as normas xerais de 
procedemento. 

3. Na devandita resolución fixaranse tamén, se proceden, os coeficientes 
indicados nos artigos 24 a 27 deste Regulamento. 
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4. A resolución poderá prever a realización dun número mínimo ou determinado 
de operacións complementarias de medida da carga contaminante ou de 
calquera dos elementos que interveñen na determinación da base impoñible ou 
no cálculo da cota do tributo. 

Así mesmo, tamén poderá prever a instalación obrigatoria, por conta do usuario 
non doméstico, de aparellos de medida permanente de caudais de vertido e de 
mostraxe del. Neste último caso a resolución fixará os datos que deba 
proporcionar o suxeito pasivo así como a súa periodicidade. 

5. A tarifa resultante da resolución indicada no punto primeiro será de 
aplicación a partir do período de liquidación seguinte no que se efectúe a 
petición por parte dos contribuíntes mediante a presentación do modelo 
establecido no artigo 47, ou o inicio por parte da Administración do 
procedemento que dá lugar á determinación da base impoñible por medida 
directa da contaminación regulado no artigo 46, ou a súa modificación nos 
supostos do artigo 48. 

6. No suposto de que non se ditaran liquidacións correspondentes á produción 
do feito impoñible con anterioridade á notificación da resolución regulada no 
punto primeiro deste artigo, a tarifa resultante dela aplicarase aos períodos 
cuatrimestrais anteriores non liquidados. 

7. No caso de aproveitamentos de augas efectuados directamente polo 
contribuínte, as liquidacións correspondentes practicaranse por cuatrimestres 
naturais vencidos, e será de aplicación o previsto nos artigos 42 e 43. No caso 
de abonados conectados a entidades subministradoras, Augas de Galicia 
comunicará ás mencionadas entidades os tipos de gravame a aplicar nas súas 
facturas-recibo. 

8. O inicio por parte da Administración do procedemento que dá lugar á 
determinación do canon da auga na modalidade de carga contaminante 
regulado no artigo 46, de modificación dela nos supostos do artigo 48, ou a 
presentación da declaración de carga contaminante regulada polo artigo 47, 
non suspenderá a práctica, nin a obriga de atender o seu abono, das 
liquidacións realizadas de acordo coa modalidade de determinación do tributo 
existente anterior ao devandito momento, tanto no caso de que o canon da 
auga sexa percibido por medio das entidades subministradoras como se é 
percibido directamente por Augas de Galicia. 

9. As liquidacións realizadas nos supostos regulados no punto precedente, así 
como no apartado 4 do artigo 47, terán a consideración de liquidacións 
provisionais. A comprobación das anteriores liquidacións provisionais, de oficio, 
ou por instancia do suxeito pasivo, será realizada directamente por Augas de 
Galicia tanto no caso de que o canon da auga sexa percibido por medio das 
entidades subministradoras como se é percibido directamente pola mencionada 
entidade. 
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TITULO II: COEFICIENTE DE VERTIDO A SISTEMAS PÚBLICOS DE 
DEPURACION DE AUGAS RESIDUAIS 

Capítulo único: elementos do tributo e normas de aplicación 

Artigo 50.-  Feito impoñible  

1. O feito impoñible do coeficiente de vertido é a prestación do servizo de 
depuración das augas residuais urbanas efectuado pola Administración 
hidráulica de Galicia, por si ou por medio de calquera das formas previstas na 
lexislación administrativa para a xestión do servizo público.  

2. A esixencia do coeficiente de vertido realizarase segundo as modalidades 
contidas no artigo 5 deste Regulamento. 

3. O coeficiente esixirase tanto polo uso ou consumo da auga facilitada por 
entidades subministradoras coma polo uso ou consumo da auga en réxime de 
concesión para abastecemento ou procedente de captacións propias, 
superficiais ou subterráneas, incluídos os consumos ou usos de augas pluviais e 
mariñas que efectúen directamente os usuarios. 

Artigo 51.-  Suxeito pasivo  

1. Serán suxeitos pasivos do coeficiente de vertido os establecidos nos 
apartados 1, 2 e 3 do artigo 6, cuxos vertidos se realicen a un sistema de 
depuración xestionado pola Administración hidráulica de Galicia. De oficio ou a 
instancia de parte non se aplicará o coeficiente a aqueles usuarios que 
acrediten que non realizan vertidos de augas residuais a redes de sumidoiros 
cuxo sistema de depuración é xestionado pola Administración hidráulica de 
Galicia. 

2. A solicitude á que se refire o apartado anterior poderá ser instada en 
calquera momento polo titular do vertido que estando sometido ao pagamento 
do coeficiente de vertido, non realice vertidos a redes de sumidoiros conectadas 
a instalacións de depuración xestionados pola Administración hidráulica de 
Galicia. Dita solicitude deberase acompañar dun certificado municipal, ou no 
seu caso da compañía concesionaria do servizo de sumidoiros, acreditativo de 
que o contribuínte non está conectado á rede de sumidoiros así como da data 
dende a que se mantén esa situación e, así mesmo, de copia da última factura 
de auga onde conste a inclusión do coeficiente de vertido. No caso de que o 
vertido se produza a dominio público hidráulico fóra do ámbito de Galicia-Costa, 
a instancia deberá tamén acompañarse da documentación acreditativa de ter 
autorización de vertido ou, no seu defecto, da fase en que se atopa a 
autorización ante o organismo de cunca competente. 

3. Augas de Galicia deberá resolver a solicitude no prazo máximo de dous 
meses dende que se dispoña da documentación completa. A falta de resolución 
expresa nese prazo suporá a desestimación por silencio da solicitude, sen 
prexuízo de que, unha vez se dite a resolución expresa, proceda a devolución 
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das cantidades indebidamente soportadas. A resolución terá efectos dende a 
data na que se acredite a falta de conexión á rede de saneamento. 

4. Nos supostos de transporte e baleirado de fosas sépticas nas instalacións de 
depuración ás que se refire este artigo, o xestor delas comunicará 
trimestralmente a Augas de Galicia os suxeitos pasivos aos que se lles presta o 
servizo, aos efectos de que Augas de Galicia emita directamente a liquidación 
ao obrigado tributario. 

O xestor das instalacións cumprimentará un modelo establecido ao efecto onde 
se fará constar, entre outros datos, o nome ou razón social do suxeito pasivo e 
o volume vertido, que deberá ser asinado polo xestor e polo suxeito pasivo. 
Regulamentariamente poderase establecer un sistema de autoliquidación do 
coeficiente de vertido por parte do suxeito pasivo. 

Artigo 52.-  Base impoñible e tipo de gravame 

1. Constitúe a base impoñible o volume real ou potencial de auga utilizado ou 
consumido polo obrigado tributario en cada mes natural, expresado en metros 
cúbicos, sendo dita base impoñible coincidente coa esixida no canon da auga, 
agás nos supostos de baleirado de fosas sépticas recollidos no artigo anterior, 
onde a base impoñible virá determinada polo volume vertido. Dita base 
impoñible determínase de acordo coas regras establecidas nos artigos 8 a 11 do 
presente regulamento. 

2. No suposto de que o suxeito pasivo realice, simultaneamente, vertidos que 
dean lugar ao feito impoñible do tributo, por estar realizados a redes de 
saneamento cuxa prestación do servizo de depuración das augas residuais 
urbanas sexa efectuado pola Administración hidráulica de Galicia, e vertidos que 
non dean lugar ao feito impoñible, por ser realizados noutro ámbito, na 
cuantificación da base impoñible do coeficiente de vertedura non se terá en 
conta o volume vinculado a estes últimos sempre e cando concorran as 
seguintes circunstancias: 

a) No caso de que o vertido se realice a dominio público hidráulico ou marítimo-
terrestre, que se acredite estar en disposición da autorización de vertido polo 
organismo de cunca correspondente ou, no seu defecto, acreditación de estar 
tramitando dita autorización ante o organismo de cunca competente. 

b) Que a base impoñible vinculada a ese vertido sexa independente da base 
impoñible vinculada ao vertido que si dá lugar á realización do feito impoñible 
da taxa. A tal efecto, a liña de auga da base impoñible que se pretende deixar 
fóra do ámbito da taxa debe ser independente das restantes bases impoñibles 
desde que se capta ou subministra ata que se verte. 

3. O tipo de gravame do coeficiente de vertedura determínase de acordo coas 
regras establecidas no Título I para o canon da auga. 
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Artigo 53.-  Cota tributaria 

1. A cota tributaria do coeficiente de vertido resultará da adición dunha parte 
fixa e dunha parte variable, sendo o importe de parte fixa e variable igual ao 
importe da cota fixa e variable do canon da auga, respectivamente, 
determinadas consonte ao previsto nos artigos 52 a 61 da Lei 9/2010, do 4 de 
novembro, de augas de Galicia, e nos artigos 15 a 34 deste Regulamento, 
correspondentes a cada suxeito pasivo. 

2. Nos supostos indicados no apartado 2 do artigo anterior, a cota variable 
determinarase sobre a base impoñible que dea lugar ao feito impoñible da taxa 
nas condicións alí establecidas. 

Artigo 54.-  Devengo e pagamento 

1. O inicio da aplicación do coeficiente terá lugar o primeiro día do seguinte 
mes natural do comezo da prestación do servizo por parte da Administración 
hidráulica de Galicia. Augas de Galicia comunicará, no seu caso, á entidade 
subministradora de auga o inicio da aplicación. 

2. O devengo e pagamento do coeficiente de vertido prodúcese nos mesmos 
termos que o devengo do canon da auga indicado no artigo 12 deste 
Regulamento.  

Artigo 55.-  Normas de aplicación 

1. As normas de aplicación do canon da auga previstas nos Capítulos II e III do 
Título I, rexen igualmente para a aplicación do coeficiente de vertido.  

2. A repercusión do coeficiente de vertido por parte das entidades 
subministradoras nas súas facturas-recibo deberá levarse a cabo de forma 
diferenciada da do canon da auga, nos mesmos termos que os indicados para 
este último no artigo 36. 

TÍTULO III: OUTRAS NORMAS PROCEDIMENTAIS 

Artigo 56.-  Procedemento sancionador 

1. O procedemento para a aplicación do réxime sancionador, así como o 
instituto da prescrición, serán os previstos na normativa xeral tributaria. 

2. Os expedientes sancionadores por infraccións relativas ao canon da auga e 
ao coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas residuais 
incoaranse por acordo da Dirección de Augas de Galicia. As sancións que 
procedan serán impostas: 

a) As que correspondan a infraccións calificadas coma leves pola Dirección 
de Augas de Galicia. 
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b) As que correspondan a infraccións calificadas coma graves pola 
Presidencia de Augas de Galicia. 

c) As que correspondan a infraccións calificadas coma moi graves polo 
Consello Reitor de Augas de Galicia. 

Artigo 57.-  Procedemento de comprobación e investigación 

1. A comprobación e investigación do canon da auga e do coeficiente de vertido 
será exercido polo persoal de Augas de Galicia que ocupe os postos designados 
a estes efectos, sen prexuízo das facultades que correspondan ao persoal 
propio da Consellería da Xunta de Galicia competente en materia de facenda. 

2. As facultades do persoal antes citado serán as que a normativa xeral atribúe 
aos órganos encargados da comprobación e investigación dos tributos, en 
particular, as de exame de padróns de augas, libros, documentos e 
xustificantes contables, coas limitacións que a citada normativa xeral establece. 
En todo caso seguirase o procedemento previsto na vixente normativa tributaria 
de carácter xeral. 

3. Corresponderalle á Dirección de Augas de Galicia ditar as liquidacións 
derivadas das actuacións de comprobación e investigación; así como resolver os 
recursos de reposición que, se é o caso, se interpoñan contra estas. 

Artigo 58.-  Recadación en vía de constrinximento. 

1. Transcorridos os prazos de recadación en período voluntario, Augas de 
Galicia procederá a estender: 

a) Certificación de descuberto das débedas tributarias individualizadas dos 
suxeitos pasivos do canon da auga e do coeficiente de vertido, así como no seu 
caso das entidades subministradoras de auga. 

b) Relación certificada das débedas non pagadas. 

2. Os títulos executivos serán enviados ao órgano competente da Consellería de 
Facenda, que ditará a correspondente providencia de constrinximento. 

3. O procedemento será o regulado na vixente normativa tributaria de carácter 
xeral. 

Artigo 59.-  Aprazamentos e fraccionamentos. 

1. A competencia para outorgar aprazamentos e fraccionamentos das débedas 
tributarias, en período voluntario, correspóndelle á Presidencia de Augas de 
Galicia. 

2. O procedemento será o regulado na vixente normativa tributaria de carácter 
xeral. 
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3. A facultade prevista no artigo 82.2 da Lei Xeral Tributaria correspóndelle á 
Presidencia de Augas de Galicia. 

Artigo 60.-  Procedemento de revisión 

1. Poden ser obxecto de reclamación económico-administrativa, logo de, 
potestativamente, recurso de reposición: 

a) As liquidacións provisionais ou definitivas a que se refiren os artigos 19, 36, 
38, 43, 49 e 57. 

b) Os actos administrativos resolutorios regulados nos artigos 15, 16, 41 e 49. 

c) As providencias de constrinximento a que se refire o artigo 58. 

d) Os actos de imposición de sancións, previstos no artigo 56. 

e) Calquera outro acto administrativo que, provisional ou definitivamente, 
declare un dereito ou unha obriga e os de trámite que decidan directa ou 
indirectamente sobre o fondo do asunto. 

2. É competente para resolver os recursos de reposición o mesmo órgano que 
ditase o acto obxecto do recurso. 

3. As reclamacións económico-administrativas e os recursos extraordinarios de 
revisión serán resoltos pola Xunta Superior de Facenda da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

4. O procedemento de interposición, tramitación e resolución do recurso 
potestativo de reposición así como das reclamacións económico-administrativas 
é o previsto na vixente normativa tributaria de carácter xeral. 
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ANEXO: MÉTODOS ANALÍTICOS E PROCEDEMENTOS PARA A 
DETERMINACIÓN DOS PARÁMETROS DE CONTAMINACIÓN. 

1. Preparación e conservación da mostra.  

Tódalas augas sometidas a análise pasaranse previamente por un baruto de 
malla cadrada de cinco (5) milímetros. 

2. Método para a determinación das materias en suspensión. 

As materias en suspensión serán medidas segundo a norma UNE - EN 
872:2006, seguindo o sistema de filtración por discos filtrantes de fibra de 
vidro. 

O conxunto de materias en suspensión poderá ser obxecto de corrección no 
caso de utilizar un aparello de captación continua, por ter en conta a captación 
imperfecta de materias en suspensión. Neste caso, tomarase manualmente 
unha mostra representativa dunha hora de vertido, polo menos, e mediranse as 
materias en suspensión totais contidas nesta mostra. Calcularase, entón, a 
relación entre as materias en suspensión contidas, por unha banda, nesta 
mostra manual, e por outra, na mostra elemental levantada polo aparello 
durante o mesmo período de tempo, e, a continuación, multiplicaranse por este 
coeficiente os contidos das materias en suspensión totais obtidos nas diversas 
mostras elementais que proporcionase o aparello de mostraxe automática. 

3. Método para a determinación da demanda química de osíxeno. 

A determinación da demanda química de osíxeno efectuarase polo método do 
dicromato potásico segundo a norma UNE 77004:2002.  

No caso de que as materias oxidables sexan determinadas pola concentración 
de Carbono Orgánico Total seguirase o método UNE - EN 1484:1998. 

4. Método para a determinación das sales solubles. 

A determinación das sales solubles efectuarase segundo a norma Afnor NF T90-
111 expresando os resultados a 25º C. 

5. Método para a determinación das materias inhibidoras 

A determinación de materias inhibidoras efectuarase pola determinación da 
inhibición da luminiscencia da Vibrio Fischeri, de acordo coa norma UNE - EN 
ISO 11348:2009, debéndose determinar os equitox aos 15 minutos. 

Para os efectos da determinación do canon da auga e coeficiente de vertido, os 
resultados que presenten valores inferiores a 1 equitox/m3 serán considerados 
coma de valor 0. 
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6. Método para a determinación dos metais cadmio, cobre, níquel, chumbo, 
cromo, cinc, aluminio e mercurio. 

A determinación dos metais cadmio, cobre, níquel, chumbo, cromo, cinc, 
aluminio e mercurio efectuarase segundo a normativa UNE por espectrometría 
de absorción atómica ou ICP. 

7. Método para a determinación do Nitróxeno total. 
A determinación do nitróxeno total efectuarase segundo o disposto na norma 
UNE-EN 25663.  
 
8. Método para a determinación do Fósforo total. 
A determinación do fósforo total efectuarase segundo o método descrito na 
norma UNE-EN 1189. 
 


