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ORFIS10.2014 BASURAS 1

 Servicios Económicos 

Intervención 

 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10 

 
REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXOS 

 

 
Artigo 1. FUNDAMENTO E NATUREZA 
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polos artigos 4 y 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 y 20.4.s) do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por recollida de lixos, que se 
rexirá polo disposto na devandeita Lei e pola presente ordenanza Fiscal. 
 
Artigo 2. FEITO IMPOÑIBLE  
 

1.- Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de recepción obligatoria de recollida 
de lixos domiciliarias e residuos sólidos urbanos a todos os inmobles, calqueira que sexa o seu estado, cua-
lidades, uso ou destino, que se encontren ubicados na zoa de cobertura do mesmo, con independencia de 
si se depositan ou non os residuos para  a súa recollida. 

2.- A tal efecto, consideranse lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos os restos e desperdicios 
da alimentación ou detritus procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e excluense de tal con-
cepto os residuos de tipo industrial, rebos de obras, detritus humanos, materias e materiais contaminados, 
corrosivos, peligrosos ou dos cales a recollida ou vertido esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, 
profilácticas ou de seguridade. 

3.- Non está suxeta á taxa a prestación, de carácter voluntario e a instancia de parte, dos seguintes 
servizos: 

a) recollida de lixos e residuos non calificados de domiciliarias e urbanas de  industrias, hospitais e 
laboratorios 

b) recollida de escorias e cinzas de calefaccións centrais 
c) recollida de escombros de obras 

 
Artigo 3. SUXEITOS PASIVOS 
 

1.- Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refíre 
o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as viviendas e locais ubicados nos lugares, pra-
zas, rúas ou vías públicas en que se preste ao servicio, ou a unha distancia de ata 200 metros a contar 
dende o punto mais próximo de recollida de lixos ou ruta de prestación do servizo, xa sexa a título de pro-
pietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, de precario. 

2.- Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuíente o propietario das vivendas ou 
locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios de aquélas, beneficiarios 
do servizo. 
 
Artigo 4. RESPONSABLES 
 

1. Responderán solidariamente das obligacións tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e 
xurídicas a que se refíren 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 
señala o Artigo 40 da Lei Xeral Tributaria. 
 
Artigo 5. EXENCIONS 
 

Gozarán da exención subxectiva, aqueles contribuíntes en quenes concurra algunha das seguintes 
circunstancias: 
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1.- Os preceptores de pensións non contributivas, sempre que as mesmas constituian o único ingre-
so da unidade familiar. O dereito a esta exención requerirá a previa solicitude do interesado e a súa autori-
zación pola Comisión de Gobierno. 

2.- Os propietarios de vivendas ou locais en estado ruinoso, previa tramitación do correspondente 
expediente ou acreditación mediante informe emitido polo técnico legalmente facultado 
 3- Os propietarios de vivendas ou locais desocupados que acrediten a baia no suministro da auga e 
electricidade durante mais de un ano. 
 

 
Artigo 6. COTA TRIBUTARIA 
 

1.- A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se determinará en 
función da natureza e destino dos inmobles, salvo o previsto no apartado 4 do presente artigo. 
 

2.- A tal efecto aplicarase a seguinte tarifa: 
 

Nº U s u a r i o Euros(€)/año 
1 Vivendas 112,20 
2 Aserradeiros 201,18  
3 Comercio non especificado 201,18  
4 Estancos e loterías 201,18  
5 Farmacias e droguerías 201,18  
6 Fraguas e ferrerías 201,18  
7 Xestorías, asesorías fiscais, axencias de seguros etc. 201,18  
8 Xoierías e reloxerías 201,18  
9 Librerías e papelerías 201,18  
10 Materiais eléctricos 201,18  
11 Muíños 201,18  
12 Moblerías 201,18  
13 Reparación de calzados 201,18  
14 Xastrerías, obradoiros de costura, modistas 186,56 
15 Tinturerías 201,18 
16 Comercio de tecidos e calzado 231,02 
17 Ferreterías 231,02 
18 Fábricas de pasteis, pastas e galletas 231,02 
19 Paqueterías 231,02 
20 Administración coches de liña 201,18  
21 Consulta de profesionais 139,17 
22 Churrerías 201,18  
23 Perruquerías 201,18  
24 Obradoiros de carpintería 188,84 
25 Almacéns de viños, cereais e pensos 253,13 
26 Bares categoría especial e pubs 439,95 
27 Bares e cafeterías de 3 tazas 391,37 
28 Bares e cafeterías de 2 tazas 362,03 
29 Outros bares e cafeterías 323,71 
30 Fábricas de gasosas 270,27 
31 Fábricas de mobles, xabons ou lixivias 270,27 
32 Garaxes públicos 253,13 
33 Imprentas 270,27 
34 Obradoiros de motos e bicicletas 270,27 
35 Venda de automóbiles 270,27 
36 Axencias de transportes 270,27 
37 Carnicerías e pescaderías 253,13 
38 Electrodomésticos e bazares 270,27 
39 Fruterías e florerías 270,27 
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40 Ultramarinos 270,27 
41 Almacéns materiais de construcción 301,07 
42 Chatarrerías 301,07 
43 Fornos e panaderías 284,79 
44 Cines e teatros 299,94 
45 Estacións de servizo 383,21 
46 Fondas, pensións e hostais 336,82 
47 Sanatorios 362,03 
48 Supermercados ó detalle 401,88 
49 Talleres mecánicos e tapicerías 362,03 
50 Bancos e Caixas de aforro 559,19 
51 Fábricas de conservas 518,61 
52 Grandes supermercados e coloniais ata 300 m2.de 

superficie 615,16 
53 Grandes supermercados e coloniais de superficie 

superior a 300 m2 1.136,53 
54 Oteéis 554,66 
55 Restaurantes con bodas 1.136,53 
56 Salas de festa, discotecas, whisquerías 588,69 
57 Camping 645,16 
58 Restaurantes sin bodas 463,38 
59 Centro de equipamento comercial 2.035,08 
60 Oficinas de empresas armadoras 139,17 
61 Exportadores de pescado 518,61 
62 Outras empresas e Servizos no Porto de Celeiro 401,88 
63 Lonxas 1,89 € m2 + 159,07 € AÑO 
64 Moteis = hoteis 554,66 

 
Para o caso de vivendas con anexos, xardíns e similares, as tarifas sufrirán un incremento do 50%. 
As tarifas sufrirán un incremento do 100% en todolos casos, por desplazamento a máis de 3 kms. 

Do camión do servizo de recollida de basuras, contados dende o centro da cidade, para prestación do cita-
do servizo. 

Establecese unha tarifa mínima de 56,09 € anuais para os propietarios de vivendas que no haxan 
sido habitadas ó menos durante un ano e se demostre fidedignamente que continuarán na mesma situa-
ción, debendo acreditarse dito extremo mediante informe do vixiante fiscal.  

Os locais pechados e que haxan sido dados de baixa en el I.A.E. aboarán ó ano a cantidade de 
113,45 € 

Para poder beneficiarse das dúas anteriores tarifas reducidas,  requerirase en todo caso autoriza-
ción municipal, previa solicitude do interesado 

3. As cotas señaladas na tarifa teñen carácter irreducible e serán fraccionada por trimestres natu-
rais, salvo acordo do Pleno do Concello establecendo plazo distinto. 

4. Aqueles locais que podan encadrarse en dous ou máis tarifas das establecidas no número 2 do 
presente artigo, por dedicarse o comercio de varios artigos ou ó desenrolo de diversas actividades, tributa-
rán pola tarifa correspondente á actividade suxeita ó gravamen mais alto, incrementado no 50%. 
 
Artigo 7. TARIFA ESPECIAL. 
 

Establécese a seguinte tarifa especial: Os titulares de postos de venda ambulante sitos no lugar 
habilitado ó efecto por este Concello, aboarán a cota anual de 7,87 € por metro cadrado ou fracción ocupa-
do, mediante 4 recibos trimestrais e por adiantado ó comezo de cada trimestre natural ou ó adxudicarse o 
posto. 

Para os casos de alta na titularidade dos postos,  procederase do seguinte modo: 
se o posto se adxudica durante o primeiro semestre do ano,  aboarase a tarifa íntegra 
si se adxudica durante o segundo semestre,  aboarase o 50% da tarifa anterior. 
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Artigo 8. DEVENGO 
 

 Devéngase a taxa e nace a obrigación de contribuir dende o momento en que se inicie a prestación 
do servizo, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción obrigatoria do mesmo, cando estexa esta-
blecido e en funcionamento o servizo municipal de recollida de lixos domiciliarias nas rúas ou lugares onde 
figuren as vivendas ou locais utilizados polos contribuíntes suxeitos á taxa. 
Establecido e en funcionamento o referido servizo, as cotas  devengaranse o primeiro día de cada trimestre 
natural, salvo que o devengo da taxa se produxese con posterioridade a dita data,  caso no cal  a primeira 
cota  devengarase o primeiro día do trimestre seguinte, salvo o disposto no apartado 3 do Artigo 4 da 
presente Ordenanza. 
 
 
Artigo 9. DECLARACIÓN E INGRESO 
 

1.- Dentro dos 30 días hábiles seguintes á data en que se devengue por vez primeira a taxa, os 
suxeitos pasivos formalizarán a súa inscripción na matrícula, presentando ó efecto a correspondente decla-
ración de alta e ingresando simultáneamente a cota do primeiro trimestre 

2.- Cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicación dos interesados calquera variación dos da-
tos figurados na matrícula, levaranse a cabo nesta as modificacións correspondentes, que surtirán efectos a 
partir do período de cobranza seguinte ó da data en que se haxa efectuado a declaración. 

3.-O cobro das cotas  efectuarase trimestralmente, mediante recibo derivado da matrícula, salvo o 
establecido para os titulares ou usuarios de postos en J.G.Navia Castrillón, o lugar que ó efecto habilite o 
Concello, para o que se estará ó disposto no artigo 7 da presente Ordenanza. 
 
Artigo 10. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
 

En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas co-
rresponda en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria. 
 
 
DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
 

A presente ordenanza fiscal aprobada definitivamente no Pleno celebrado o 10 de novembro de  
2011 entrará en vigor o mesmo día da súa publicación definitiva no “Boletín Oficial de la Provincia”,  perma-
necendo en vixencia ata a súa modificación ou derrogación expresa. 
 


