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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CAMPO LAMEIRO
Ordenanzas e Regulamentos
ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO
ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DO SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO.
Expediente: Modificación da ordenanza fiscal reguladora do servizo de recollida do lixo.
Trámite: Anuncio de elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial.
O Pleno do Concello, na súa sesión do 30-10-2015 aprobou inicialmente a modificación da
Ordenanza fiscal reguladora do servizo de recollida do lixo.

Polo tanto, e segundo o art. 17.4 da referida Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases
de Réximen Locla, procédese á publicación do texto íntegro da modificación da ordenanza
definitivamente aprobada para a súa entrada en vigor, que se producirá o día 01-01-2017,
permanecendo en dita situación ate tanto non se acorde a súa modificación o derogación
expresa.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL POLO SERVIZO RECOLLIDA LIXO
Terán a consideración de residuos domésticos os residuos procedentes de limpeza de
vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas e praias, os animais domésticos mortos e os
vehículos abandonados.
ARTÍCULO 3. Suxeito Pasivo
Son suxeitos pasivos de esta taxa, todas as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades, que
ocupen ou utilicen as vivendas e locais localizados nos lugares, prazas, calles o vías públicas
en que se preste o servizo, xa sexa a título de propietario ou de usufrutuario, habitacionista,
arrendatario, ou, incluso, de precario.
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Non se presentaron alegacións durante o prazo conferido ao efecto (BOP nº 228, de 25-112015), polo que se entende elevado a definitivo o acordo de aprobación ata agora inicial, de
conformidade co sinalado no art. 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril.
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Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte, o propietario das
vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios
de aquelas, beneficiarios do servizo
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán da débeda tributaria os debedores principais xunto a outras persoas ou
entidades. A estes efectos se considerarán debedores principais os obrigados tributarios del
apartado 2 del artigo 35 de la Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade será sempre subsidiaria.
En relación á responsabilidade solidaria y subsidiaria da débeda tributaria se estará a o
establecido nos artigos 42 y 43, respectivamente, de la Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
ARTIGO 5. Cota Tributaria
A cota tributaria anual será:

* Vivendas unifamiliares

50,00 euros/año

* Comercios, bares, perruquerías

65,00 euros/año

* Oficinas, xestorías, entidades bancarias

80,00 euros/año

* Gasolineiras

80,00 euros/año

* Talleres e análogos

80,00 euros/año

* Supermercados, tendas alimentación 100,00 euros/año
* Panaderías

80,00 euros/año

* Establecementos hoteleiros
(hasta 25 prazas)

145,00 euros/año

* Establecementos hoteleiros
(Máis de 25 prazas)

225,00 euros/año

* Casa Turismo Rural
(hasta 5 habitacións)

125,00 euros/año

* Casa Turismo Rural
(Máis de 5 habitacións)
* Funerarias

185,00 euros/año
80,00 euros/año

b) Parque empresarial A Facha
* Industrias con naves de -1.000 m2

180,00 euros/año

* Idem con naves de 1.001 a 2.000 m2

250,00 euros/año

* Idem con naves de 2.001 a 5.000 m2

390,00 euros/año

* Idem con naves de más 5.000 m2

600,00 euros/año
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O servizo extraordinario e ocasional de recollida de residuos domésticos, previa petición
do interesado ou orden da Alcaldía por motivos de interese público, se facturará ao custe do
mesmo.
ARTÍCULO 6. Devengo
1. Devéngase a taxa e nace a obrigación de contribuír desde o momento en que se inicie
a prestación do servizo, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción obrigatoria
do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servizo municipal de recollida
de residuos sólidos nas rúas ou lugares onde figuren as vivendas ou locais utilizados polos
contribuíntes suxeitos á taxa.
2. Establecido e en funcionamento o referido servizo, as cotas se devengarán o primeiro
día de cada [trimestre/semestre/ano] natural.
No caso de primeiro establecemento, a taxa se devengará o primeiro día do trimestre
seguinte.
ARTIGO 7. Normas de Xestión

Nos tributos de cobro xornal por recibo, unha vez notificada a liquidación correspondente
ao alta na respectiva matrícula, poderán notificarse colectivamente as sucesivas liquidacións
mediante edictos que así o advirtan.
Con todo, cando se verifique por parte do servizo administrativo correspondente que a
vivenda pode ser habitada, procederase de oficio a dar de alta a vivenda no correspondente
Padrón, sen prexuízo de que se poida instruír expediente de infraccións tributarias.
Cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicación dos interesados, calquera variación
dos datos figurados na matrícula, levarán a cabo nesta as modificacións correspondentes, que
fornecerán efectos a partir do período de cobranza seguinte ao da data en que se efectuou a
declaración.
O cobro das cotas efectuarase [trimestral/mensual/anualmente] mediante recibo derivado
da matrícula, en período voluntario durante os dous meses naturais completos seguintes á
data de expedición do recibo. Transcorrido devandito período procederase ao cobro das cotas
en vía de présa .
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: MSGHEXMQ7CSHENAU

Dentro dos trinta días hábiles seguintes á data en que se devengue por vez primeira a
taxa, os suxeitos pasivos formalizarán a súa inscrición en matrícula, presentando para o
efecto a correspondente declaración de alta e ingresando simultaneamente a cota do primeiro
trimestre.
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A prestación do servizo comprenderá a recollida de residuos sólidos urbanos na porta
da rúa da fachada dos edificios, ou no lugar que previamente se indique, e a súa carga nos
vehículos correspondentes. A tal efecto, os usuarios veñen obrigados a depositar previamente
os residuos no correspondente lugar, en recipientes adecuados e no horario que se determine.
ARTIGO 8. Infraccións e Sancións
En todo o referente a infraccións e sancións, será de aplicación a Lei 58/2003, do 17 de
decembro, Xeral Tributaria, en concreto os artigos 181 e seguintes, e os artigos 45 e seguintes
da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados. A imposición de sancións
non suspenderá en ningún caso a liquidación e cobro das cotas devengadas.
En canto á compatibilidade de sancións, o abono da cota tributaria establecido nesta
Ordenanza Fiscal non exclúe o pago das sancións ou multas que procederan por infracción
da normativa autonómica ou local vixente.
Recursos procedentes:

Código seguro de verificación: MSGHEXMQ7CSHENAU

Contra este acordo poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do
contencioso–administrativo do T.S.X. de Galicia, no prazo de 2 meses a contar desde o día
seguinte ó da súa publicación (arts 10 e 46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpor
calquera outro recurso que se entenda máis procedente e sexa conforme a Dereito.
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