
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia
(Dog Nº 222, 18 decembro 2010)

(escolma)

Artigo 41º.-  Relación  con  outros  ingresos  de  dereito  público  vinculados  coa  Administración 
hidráulica. 

1.  O canon da auga creado nesta lei  é compatible con calquera outro tributo relacionado coa 
utilización da auga. En particular, declárase a súa compatibilidade coas figuras tributarias previstas 
na lexislación estatal de augas e cos tributos nesta materia que poidan ser exixidos polas entidades 
locais.

2.  O coeficiente de vertedura é incompatible cos tributos municipais destinados a sufragaren o 
servizo de depuración de augas residuais, e é compatible con aqueles destinados a sufragaren o 
servizo da rede de sumidoiros.

3. A aplicación de taxas pola prestación de servizos relacionados co ciclo da auga corresponderalle 
en cada caso á Administración que realice efectivamente o servizo.

Artigo 42º.-Creación do canon da auga, ámbito e normativa de aplicación.

1. Mediante esta lei créase o canon da auga como tributo propio da Comunidade Autónoma de 
Galicia con natureza de imposto.

Artigo 45º.-Feito impoñible.
…
3.  O  canon  exixirase tanto  polo  uso  ou  o  consumo  da  auga  facilitada  por  entidades 
subministradoras coma polo uso ou o consumo da auga en réxime de concesión para abastecemento 
ou procedente de captacións propias, superficiais ou subterráneas, incluídos os consumos ou os 
usos de augas pluviais e mariñas que efectúen directamente os usuarios, sen prexuízo dos supostos 
de non suxeición e exención previstos no artigo 47º.

Artigo 48º.-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.  No caso dos  usos  non domésticos  que dispoñan de 
contadores  homologados  de  caudal  de  vertedura  poderase  considerar  como  base  impoñible  o 
volume de vertedura, nas condicións que se determinen regulamentariamente.

2.  A determinación da base  impoñible  realizarase,  con carácter  xeral,  en réxime de estimación 
directa,  mediante contadores homologados.  Para estes efectos,  os usuarios están obrigados a 
instalar e manter pola súa conta un mecanismo de medición directa da auga efectivamente 
usada ou consumida.

3.  Os usuarios que non dispoñan dun mecanismo de medición directa poderanse acoller a 
sistemas de estimación obxectiva. Para estes efectos,  entenderase que un usuario se acolle ao 
sistema de estimación obxectiva cando logo de transcorreren seis meses desde a entrada en 
vigor  do  regulamento  que  desenvolva  as  previsións  desta  lei  en  materia  de  tributos  non 
dispoña de mecanismo de medición.
Artigo 49º.-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 pola devandita entidade,  medido, de ser o caso,  polo contador 
homologado instalado.

2. No caso de concesións de uso ou captacións propias, o volume será o medido polo contador 
homologado   instalado,    que  será  declarado  polo  contribuínte   na  forma  e  nos  prazos  que 
regulamentariamente se determinen.

Artigo 50º.-Determinación da base impoñible mediante o réxime de estimación obxectiva.

O  cálculo da base  impoñible do canon mediante  o réxime de  estimación obxectiva fixarase 
regulamentariamente en atención ás características e ás circunstancias do aproveitamento, tendo en 
conta  a  capacidade  de  extracción,  adución  ou  almacenamento  de  auga  dos  mecanismos 
instalados polo suxeito pasivo, así como a información que conste no rexistro administrativo 
do aproveitamento. No caso dos usos domésticos, a base impoñible do canon mediante o réxime 
de estimación obxectiva poderase determinar a partir dos volumes de dotación básica de auga para 
vivendas que se establezan nos instrumentos de planificación hidrolóxica.

Do artigo 52 en diante trátase da cota do Canon, dos diferentes usos, e do cálculo da parte fixa da  
parte variable do mesmo.

Artigo 63º.-Repercusión do canon.

6. No caso de que non efectúen lecturas mensuais, as entidades subministradoras facturaranlles 
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.

Capítulo III

Artigo 66º.-  Creación do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas 
residuais.

1.  Mediante esta lei créase o coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de 
augas residuais como tributo propio da Comunidade Autónoma de Galicia con natureza de 
taxa.

3. As normas de aplicación do canon da auga previstas nos artigos 62º a 65º desta lei rexen 
igualmente  para  a  aplicación  do  coeficiente  de  vertedura.  A repercusión  do  coeficiente  de 
vertedura por parte das entidades subministradoras nas súas facturas-recibo deberase levar a cabo de 
forma diferenciada da do canon da auga.

Artigo 68º.-Suxeito pasivo e devengo.

1. O  coeficiente seralles aplicable aos suxeitos pasivos do canon da auga indicados no artigo 46 
desta lei cuxas verteduras se realizan a un sistema de depuración xestionado pola Administración 
hidráulica de Galicia. De oficio ou por instancia de parte non se lles aplicará o coeficiente a aqueles 
usuarios  que  acrediten  que  as  súas  verteduras  de  augas  residuais  non  están  conectadas  nas 
instalacións de depuración xestionadas pola Administración hidráulica de Galicia.

2. Nos supostos de transporte e baleirado de fosas séptica  s   nas instalacións de depuración ás que 
se refire este artigo, o xestor delas comunicará os datos relativos ao volume vertido e ao suxeito 
pasivo a Augas de Galicia, quen emitirá a liquidación correspondente.



3. O inicio da aplicación do coeficiente terá lugar ao mes seguinte do comezo da prestación do 
servizo por parte da Administración hidráulica de Galicia.

4.  O devengo do coeficiente de vertedura prodúcese nos mesmos termos que o devengo do 
canon da auga indicado no artigo 51º desta lei.

Artigo 69º.- Base impoñible.

A base impoñible do coeficiente de vertedura determínase de acordo coas regras establecidas nos 
artigos 48º a 50º desta lei.

Artigo  72º.-Infracción  tributaria  por  incumprir  a  obriga  de  repercutir  o  canon  da  auga  ou  o 
coeficiente de vertedura a sistemas de depuración na factura da auga.

1. Constitúe infracción tributaria incumprir a obriga de repercutir o canon da auga ou o coeficiente 
de  vertedura  a  sistemas  de  depuración  nas  facturas  ou  nos  recibos  que  emita  a  entidade 
subministradora para documentar a contraprestación dos seus servizos. Neste suposto inclúese o 
incumprimento da obriga de liquidar  o canon da auga nas subministracións non facturadas aos 
abonados,  mesmo  os  consumos  propios  das  entidades  subministradoras,  nos  termos  que 
regulamentariamente se determinen.

Capítulo II

Infraccións e sancións

Artigo 85º.-Infraccións leves.

Considéranse infraccións leves:

a) As accións ou as omisións que lles causen dano ás augas de superficie, subterráneas, de transición 
ou costeiras e aos demais bens do dominio público hidráulico, sempre que a valoración do dano non 
exceda dos 15.000 euros.

b) O incumprimento das condicións impostas nas concesións e nas autorizacións administrativas 
reguladas  na  lexislación  de  augas  e  costas  e  mais  nesta  lei,  así  como  o  incumprimento  das 
condicións da autorización de vertedura a sistemas de saneamento, sempre que non se lle causen 
danos ao sistema ou ben estes non sexan superiores a 15.000 euros.

c)  A  captación  de  augas  de  superficie  ou  subterráneas  sen  a  correspondente  concesión  ou 
autorización cando sexa precisa, así como a realización de traballos ou mantemento por calquera 
medio que faga presumir a realización ou a continuación da captación das devanditas augas.

d)  A  execución  de  obras,  traballos,  sementeiras  ou  plantacións,  sen  a  debida  autorización 
administrativa, nas canles públicas ou nas zonas suxeitas legalmente a algún tipo de limitación no 
seu destino ou uso, nos supostos nos que non deriven de tales actuacións danos para o dominio 
público ou, de estes se produciren, a súa valoración non exceda dos 15.000 euros.

e) As verteduras que poidan alterar a calidade da auga ou as condicións ambientais ou hidráulicas 
do medio receptor, efectuadas sen contar coa autorización correspondente, cando non existan danos 
derivados para o dominio público ou ben cando estes non sexan superiores a 15.000 euros, así como 
as verteduras non autorizadas aos sistemas de saneamento cando non existan danos derivados para 
as obras hidráulicas ou ben cando estes non sexan superiores a 15.000 euros.



f)  A invasión  ou  a  ocupación  das  canles  e  dos  leitos  ou  a  extracción  de  áridos  neles  sen  a  
correspondente  autorización,  cando  non deriven  danos  para  o  dominio  público  ou,  de  estes  se 
produciren, a valoración non exceda dos 15.000 euros.

g)  O  dano  ás  obras  hidráulicas  ou  ás  plantacións  e  a  subtracción  ou  os  danos  aos  materiais 
amoreados  para  a  súa  construción,  conservación,  limpeza  e  monda,  nos  supostos  nos  que  a 
valoración de tales danos, ou do subtraído, non exceda dos 15.000 euros.

h) A corta  de árbores,  ramas,  raíces,  arbustos ou vexetación riparia ou acuícola nos leitos,  nas 
canles, nas ribeiras ou nas marxes sometidas ao réxime de servidume ou policía sen autorización 
administrativa, agás para os supostos nos que a valoración do beneficio reportado pola infracción 
exceda dos 15.000 euros.

i) A non presentación de declaración responsable para a navegación en augas de competencia da 
Administración hidráulica de Galicia.

j) O cruzamento de canles ou leitos en sitio non autorizado por persoas, gando ou vehículos.

k) A desobediencia ás ordes ou aos requirimentos do persoal de Augas de Galicia no exercicio das 
funcións que ten encomendadas, así como a obstaculización do devandito exercicio.

l) O incumprimento dos deberes de colaboración.

m) O incumprimento de calquera prohibición establecida nesta lei,  na lexislación de augas e de 
costas e mais nas leis medioambientais da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a omisión 
dos actos a  que obrigan,  sempre que non estean considerados como infraccións  graves ou moi 
graves.

n) O incumprimento do deber de instalar un contador homologado, nos supostos en que Augas de 
Galicia o exixa expresamente nas resolucións relativas a concesións ou autorizacións. A carencia de 
contador non será sancionable nos supostos de estimación obxectiva previstos na alínea 3 do artigo 
48º.

ñ) O incumprimento das obrigas de medición directa dos consumos.
o) A apertura de pozos e a instalación neles de instrumentos para a extracción de augas subterráneas 
sen dispoñer da correspondente concesión ou autorización para a extracción de augas.

Artigo 86º.-Infraccións graves e moi graves.

1. Considéranse infraccións graves ou moi graves as enumeradas no artigo anterior cando dos actos 
e das omisións previstos deriven para o dominio público danos cuxa valoración exceda dos 15.000 e 
150.000  euros,  respectivamente.  Da  mesma forma,  a  infracción  recollida  na  letra  o)  do  artigo 
anterior terá a  consideración de grave ou moi grave cando a cantidade endebedada exceda dos 
15.000 e 150.000 euros, respectivamente.

2. Así mesmo, poderán ser cualificadas de graves ou moi graves, segundo os casos, as infraccións 
consistentes  nos  actos  e  nas  omisións  que  supoñan  un  incumprimento  desta  lei  e  da  demais 
lexislación vixente en materia de augas, de acordo cos criterios que se enumeran no artigo seguinte, 
en  función  dos  prexuízos  que  deles  deriven  para  as  características  ambientais  e  hidrolóxicas 
específicas  da  conca  ou  do  contorno  e  para  o  réxime  de  aproveitamento  do  dominio  público 
hidráulico no tramo de río ou de litoral, acuífero ou termo municipal onde se produza a infracción.



Artigo 88º.-Sancións.

1. Poderanse impoñer as seguintes sanciones:

a) Infraccións leves, multa de ata 30.000 euros.

b) Infraccións graves, multa desde 30.001 ata 300.000 euros.

c) Infraccións moi graves, multa desde 300.001 ata 600.000 euros. 


