TAXA DE
URBANOS.

RECOLLIDA

DE

RESIDUOS

SOLIDOS

Artigo 1º.- Fundamento e natureza.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo art. 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das Bases de Réxime Local e de conformidade co disposto nos artigos
15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das
Facendas Locais, este Concello establece a “Taxa de recollida de
residuos sólidos urbanos, que se rexerá pola presente Ordenanza
fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no art. 58 da citada Lei
39/1988.
Artigo 2º.- Feito impoñible.
1.- Constitúe o feito impoñible da Taxa a prestación do servicio
de recepción obrigatoria de recollida de lixo domiciliarias e residuos
sólidos
urbanos
de
vivendas,
aloxamentos
e
locais
ou
establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais,
profesionais, artísticas e de servicios.
2.- A tal efecto, considéranse lixos domiciliarias e residuos
sólidos urbanos, os restos e desperdicios de alimentación ou detritos
procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas, e exclúense de
tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras,
detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos,
perigosos ou cuxa recollida ou vertido esixa a adopción de especiais
medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.
3.- Non está suxeita a Taxa a prestación, de carácter voluntario
e a instancia de parte dos seguintes servicios:
a) Recollida de lixo e residuos non cualificados de domiciliarias
e urbanos de industrias, hospitais e laboratorios.
b) Recollida de escouras e cinzas de calefaccións centrais.
c) Recollida de escombros de obras.
Artigo 3º.- Suxeitos pasivos.
1.- Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou
xurídicas e as entidades a que se refiren o artigo 33 da Lei Xeral
Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais situados nos
lugares, prazas, calles ou vías públicas no que se presente o servicio,
xa sexa a título de propietario ou de usufrutuario, habitacionista,
arrendatario ou, incluso, de precario.
2.- 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
aqueles, beneficiarios do servicio.
Artigo 4º.- Responsable.

1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do
suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os
artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios, os administradores das
sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras,
concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co
alcance que sinala o art. 40 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º.- Exencións.
Gozarán de exencións subxectivas aqueles contribuíntes que
foran declarados pobres por precepto legal, estean inscritos no
Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidade e obteñan
ingresos anuais inferiores ós que corresponda ó salario mínimo
interprofesional.
Consideraranse exentas as edificacións illadas de núcleos de
poboación no medio rural ou que estean a máis de 500 metros ó
punto de percorrido do vehículo; e as que reúnan ambas
características.
Artigo 6º.- Cota tributaria.
1.- A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por
unidade de local, que se terminará en función da natureza e destino
dos inmobles e da categoría do lugar, praza, calle ou vía pública onde
estean situados aqueles.
2.- A tal efectos, aplicarase a seguinte tarifa:
CONCEPTO
Epígrafe1º.- Vivendas.
Por cada vivenda.......................................................

ANUAL
120,81.-

(Enténdese por vivenda a destinada a domicilio de carácter
familiar e aloxamentos que non excedan de dez prazas.)

Epígrafe 2º.- Aloxamentos.
A).-Hoteis, moteis, hoteis-apartamentos de cinco e catro
estrelas, por cada praza..............................................

323,61.-

B).- Hoteis, moteis, hoteis-apartamentos de tres e dúas
estrelas, por cada praza..............................................

323,61.-

C).- Hoteis, moteis, hoteis-apartamentos e hostais de unha estrela, por
cada praza........................................................................
323,61.D) Pensións e casas de hóspedes, centros hospitalarios, colexios e demais
centros de natureza análoga, por cada praza..................
161,83.(Enténdese por aloxamento aqueles locais de convivencia colectiva non familiar,
entre os que se inclúen hoteis, pensións, residencias, centros hospitalarios, colexios
e demais centros de natureza
análoga, sempre que excedan de dez prazas.)

Epígrafe 3º.- Establecementos de alimentación.
A) Supermercados, economatos e cooperativas..................
B) Almacenes ó por maior de froitas, verduras e hortalizas..
C) Peixarías, carnicerías e similares.................................

324,24.324,24.161,83.-

Epígrafe 4º.- Establecementos de restauración.
A).- Restaurantes...........................................................
B).- Cafeterías................................................................
C).- Whisquerías e pubs...................................................
D).- Bares......................................................................
E).- Tabernas..................................................................

323,43.161,83.161,83.161,83.97,87.-

Epígrafe 5º.- Establecementos de espectáculos.
A).- Cines e teatros..........................................................
B) Salas de festas e discotecas...........................................
C).- Salas de bingo..........................................................

195,77.195,77.195,77.-

Epígrafe 6º.- Outros locais industriais ou mercantís.
A).- Centros oficiais.........................................................
B).- Oficinas bancarias.....................................................
C).- Grandes almacéns e establecementos..........................
D).- Demais locais non expresamente tarifados...................
E).- Pequenos locais de negocios non expresamente
Tarifado.........................................................................
Epígrafe 7º.- Despachos profesionais.
Por cada despacho...........................................................

161,83.161,83.195,77.195,77.161,83.161,83.-

(No suposto de que a oficina ou establecemento se encontre situado na mesma
vivenda, sen separación, aplicarase unicamente a tarifa precedente quedando
englobada nela a do epígrafe 1º)

Epígrafe 8º.- Vivendas no medio rural.
Por cada vivenda..............................................................

96,65.-

3.- As cotas sinaladas na tarifa teñen carácter irreducible e
corresponden a doce meses.
4.- Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético das vías
públicas deste Municipio con expresión da categoría que corresponda a cada
unha delas.
5.- As vías públicas que non aparezan sinaladas no índice alfabético
serán consideradas de última categoría, permanecendo cualificadas así ata
o un de xaneiro do ano seguinte a aquel en que se aprobe polo Pleno desta
Corporación a categoría correspondente e a súa inclusión no índice
alfabético de vías públicas.
Artigo 7º.- Remuneración

1.- Remunérase a Taxa e nace a obriga de contribuír dende o
momento en que se inicie a prestación do servicio, entendéndose iniciada,
dada a natureza de recepción obrigatoria do mesmo, cando estea
establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixos
domiciliarias, nas calles ou lugares onde figuren as vivendas ou locais
utilizados polos contribuíntes suxeitos á Taxa.
2.- Establecido en funcionamento o referido servicio, as cotas
remuneraranse o primeiro día de cada trimestre natural, salvo que a
remuneración da Taxa se produza con posterioridade a dita data, en ese
caso a primeira remunerarase o primeiro día do trimestre seguinte.

Artigo 8º.- Declaración e ingreso.
1.- Dentro dos trinta días hábiles seguintes á data en que se
remunere por primeira vez a Taxa, os suxeitos pasivos formalizarán a
súa inscrición en matrícula, presentando, ó efecto, a correspondente
declaración de alta e ingresando simultaneamente a cota do primeiro
trimestre.
2.- Cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicación dos
interesados, calquera variación dos datos figurados na matrícula,
levaranse a cabo nesta as modificacións correspondentes, que farán
efectos a partir do período de cobranza seguinte ó da data en que se
efectuase a declaración.
3.- O cobro das cotas efectuarase trimestralmente mediante
recibo derivado da matrícula.
Artigo 9º.- Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así
como das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso,
estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.
Disposición final.
A presente Ordenanza fiscal, a que a súa redacción definitiva foi
aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o vinte e
oito de setembro de mil novecentos oitenta e nove, entrará en vigor o
mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será
de aplicación a partir do día primeiro de xaneiro de mil novecentos
noventa, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.

