CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 27780 Foz (Lugo)
Tlf: 982.14 00 27 Fax: 982.14 16 00

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE
LIXO

ARTIGO 1º.-FUNDAMENTO E NATUREZA.No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 112 da Constitución e polo
artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de Abril, reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidad
eco disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, de 28 de Decembro, reguladora das Facendas
Locais, este Concello establece a “Taxa por recollida de lixo” que se rexirá pola presente
Ordenanza Fiscal, cuias normas atenden ó prevido no artigo 58 da citada Lei 39/88.
ARTIGO 2º.-FEITO IMPOÑIBLE.1.-Constitúe o feito impoñible da Taxa a prestación do servicio de recepción obligatoria
de recollida domiciliaria de lixos e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos, locais
ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais,
artísticas e de servicios.
2.-A tal efecto consideránse lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos os restos e
desperdicios de alimenación ou detritus procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas,
se se exclúen de tales conceptos os residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materia e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cuia recollida ou vertido
esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, prolifácticas ou de seguridade.
ARTIGO 3º.-SUXEITOS PASIVOS.1.-Son suxeitos pasivos contrubuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a
que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios, usufructuarios,
habitacionistas, arrendatarios e incluso precarios, dos locais e vivendas en que se preste o
servicio.
2.-Terá 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
daquelas, beneficiarios do servicio.
ARTIGO 4º.-RESPONSABLES.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 artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.
ARTIGO 5º.-COTA TRIBUTARIA.-

TARIFAS
GRUPO

EUROS/BIMESTRE

01 Vivendas aloxamentos e locais non comerciais
(habitadas ou deshabitadas)02. Profesionais (avogados, arquitectos, asesorías,
médicos, farmacias etc)

11,21 €
33,71 €
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03. Pequeno comercio (mercerías, paqueterías, bazar,
pastelería, librería, zapatería, deportes, carnicerías,
roupa,
estanco,
regalos,
peixerías,
flores,
electrodomésticos, comestibles, etc)
04. Organismos oficiais e entidades bancarias (Costas,
correos, Facenda, Extensión agraria, Casa do Mar etc)
05. Perruquerías
06. Talleres e locais industriais
07. Panadería e froiterías
08. Moblerías, subministros, ferraxerías, almacéns
(alimentación, froita, pinturas, etc)
09. Bares, cafeterías e fondas
10. Restaurantes
11. Hoteis (hotel, cafetería e restaurante)
12. Grandes superficies

33,71 €

45,03 €
33,71 €
45,03 €
45,03 €
56,24 €
53,99 €
67,45 €
121,42 €
337,40 €

O camión pasará dúas veces polos recorridos das parroquias.
Cada vivenda que estea a menos de 200 metros de distancia do colector estará obrigada ao
pagamento da correspondente tarifa.
Cando os locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais,
profesionais, artísticas e de servizos suxeitos á presente taxa obteñan a baixa da súa
licenza de actividade, estarán unicamente obrigados ao pagamento das tarifas
correspondentes a vivendas ou aloxamentos non comerciais. Non obstante, os propietarios
destes locais quedan tamén obrigados a comunicar ao Concello calquera modificación ou
inicio de novas actividades que se realicen nos mesmos.
Os cubos de recollida de lixo naquela parte da Vila na que funcione o novo sistema de
recollido, colocaranse ás 20.00 horas e retiraranse unha vez que teña pasado o camión de
recollido de lixo.
Queda expresamente prohibido depositar lixo dende a recollida dos cubos que se colocan
nas rúas ata que se volvan a colocar os mesmos o seguinte día, coas conseguintes
sancións que se poderán impoñer pola Alcaldía-Presidencia segundo a lexislación vixente.
ARTIGO 6º.-DEVENGO.1.-Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir dende o momento en que se inicie a
prestación do servicio, entendéndose iniciada dada a naturaza de recepción obrigatoria do
mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixo
domiciliaria nas rúas ou lugares onde figuren as vivendas ou locais utilizados polos
contribuíntes suxeitos á taxa.
2.-Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaranse.
ARTIGO 7º.-DECLARACION E INGRESO.1.-Dentro dos trinta días seguintes á data en que se devengue por primeira vez a taxa,
os suxeitos pasivos formalizarán a súa inscripción en matrícula, presentando ó efecto a
correspondente declaración de alta e ingresando simultáneamente a cota do primeiro trimestre.
2.-Cando se coñeza de oficio ou por declaración dos interesados calquera variación
dos datos figurados na matrícula, levaránse a cabo nesta as modificacicóns correspondentes,
que surtirán efecto a partires do período de cobranza seguinte ó da data en que se houbera
efectuado a declaración.
3.O cobro das cotas efectuarase mediante recibo derivado da matrícula.
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ARTIGO 8º.-INFRACCIONS E SANCIONS.En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás
mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto no artigo 77 da Lei Xeral Tributaria.
DISPOSICION FINAL.Esta modificación entrará en vigor e comezará a aplicarse a partires do día seguinte ó
da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor en tanto non se produza outra
modificación ou derogación expresa.-

Foz a, 30 de xuño de 2009
O Alcalde,
Asdo. José María García Rivera.

