Concello de Laxe

LIXO
ORDENANZA FISCAL N.º 3, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE
RECOLLIDA DO LIXO
Publicación provisional : 15-12-1998 BOP Nº 286 -- Publicación definitiva : 15-12-1998 BOP Nº 286
Redacción aplicable desde 01-01-1999 Até 10-10-2005 - Derrogada

Artigo 1.º .-Fundamento e natureza.
En uso das facultades concedidas polos artigos 131.2 e 142 da Constitución e polo artigo 105 da Lei
7/1995, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de acordo co disposto nos artigos 15 ó 19 da
Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola
prestación do servicio de recollida do lixo, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, aténdose as súas
normas ó previsto no artigo 20, apartado 1, letra B) e apartado 4, letra s); e no artigo 58 da xa citada Lei
39/1988.

Artigo 2.º .-Feito impoñible.
1.-Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria de recollida
do lixo domiciliario 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 domiciliarios e residuos sólidos urbanos os restos e desperdicios
de alimentación ou detritus procedentes da limpeza normal de locais ou vivendas e exclúense de tal
concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias e materiais
contaminados, corrosivos, perigosos ou que a súa recollida ou vertido esixa a adopción de especiais
medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.
3.-Non está suxeita á taxa a prestación de carácter voluntario e a instancia de parte dos seguintes
servicios:
- Recollida de lixo e residuos non cualificados de domiciliarios e urbanos de industrias, hospitais e
laboratorios.
- Recollida de escorias e cinzas de calefaccións centrais.
- 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 refire o
artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos lugares,
prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servicio, xa sexa a título de propietario ou de usufructuario,
habitacionista, arrendatario, incluso en 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 respectivos beneficiarios do servicio.

Artigo 4.º .- 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.
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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 5.º .-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.
2.-A tal efecto aplicarase a seguinte tarifa:
Epígrafes.-Cota anual ptas.
Epígrafe 1.º .-Vivendas.
Vivendas.-3.500.
Epígrafe 2.º .-Aloxamentos.
Hostais, fondas, pensións. Enténdese por aloxamento aqueles locais de convivencia colectiva non
familiar.-15.000.
Epígrafe 3.º .-Establecementos de alimentación e similares.
A) Supermercados, ultramarinos e similares:
A.1.-Ata 100 m2.- 8.000.
A.2.-Entre 101 m2 e 200 m2.-20.000
A.3.-De máis de 201 m2.-40.000
B) Almacéns de alimentación e bebidas de venta ó por maior.-12.000
C) Fabricación de pan e doces.-12.000.
D) Venta de pan e doces.-6.000
E) Pescaderías, carnicerías e similares.-6.000
Epígrafe 4.º .-Establecementos de restauración.
A) Cafeterías e bares de categoría especial, pubs.-12.000.
B) Restaurantes e bares que dean comidas.-10.000.
C) Cafeterías, bares, tabernas e similares.-9.000.
Epígrafe 5.º .-Establecementos de espectáculos.
A) Salas de festas e discotecas.-20.000.
Epígrafe 6.º .-Establecementos sanitarios.
A) Clínicas médicas.-6.000.
B) Farmacias.-6.000.
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Epígrafe 7.º .-Despachos profesionais.
A) Oficinas técnicas.-9.000.
B) Xestorías, asesorías, corredurías de seguros.-7.000.
Epígrafe 8.º .-Outros locais industriais e mercantís.
A) Porto Comercial.-50.000.
B) Moblerías.-15.000.
C) Oficinas Bancarias.-12.000.
D) Comercios de venda ó por menor de toda clase de artigos:
D.1. De 0 a 150 m2.-8.000.
D.2. De 151 m2 en diante.-15.000.
E) Talleres mecánicos, carpinterías de madeira e de aluminio, ferrerías, talleres de construcción
naval.-10.000
F) Almacéns de construcción, saneamento e similares.-12.000.
G) Demais locais non expresamente tarifados nesta ordenanza.-6.000.
Ás actividades non reseñadas ou que aparezan novas, se lles aplicará a taxa que sexa afín ás
anteriormente descritas.

Artigo 6.º .-Exencións.
Non se concederá exención nin bonificación ningunha na exacción da presente taxa.

Artigo 7.º .-Período impositivo e devengo.
1.-Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír dende o momento en que se inicia a prestación do
servicio, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción obrigatoria do mesmo, cando esté establecido
e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixo domiciliario nas rúas ou lugares onde figuren as
vivendas ou locais utilizados polos contribuíntes suxeitos á taxa.
2.-Establecido e en funcionamento o referido servicio a taxa devengarase o un de xaneiro de cada
ano e o período impositivo comprenderá o ano natural, agás nos supostos de inicio ou cese no uso do
servicio, suposto no que a taxa se prorrateará por semestres naturais.
3.-No caso de inicio no uso do servicio en data distinta ó un de xaneiro, as cotas calcularanse
proporcionalmente ó número de semestres naturais que restan para remata-lo ano, incluído o do comenzo da
prestación do servicio.
4.-No caso de cese no uso do servicio, as cotas serán prorrateables por semestres naturais, excluído
aquel no que se produza dito cese. A tal fin, os suxeitos pasivos poderán solicita-la devolución da parte da
cota correspondente ós semestres naturais nos que non se utiliza o servicio.
5.-No suposto de cambio do suxeito pasivo, a obriga tributaria do pago do semestre natural
corresponderá ó que figure como contribuínte no padrón da taxa.
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Artigo 8.º .-Normas de xestión.
1.-As altas solicitadas polos suxeitos pasivos dentro do exercicio serán aprobadas, previa liquidación
formulada pola Secretaría-Intervención, pola Comisión Municipal de Goberno, e seranlle notificadas ó suxeito
pasivo para o seu ingreso directo en arcas municipais, quedando aquel incorporado automaticamente ó
Padrón para os seguintes exercicios.
2.-As baixas solicitadas polos suxeitos pasivos dentro do exercicio serán aprobadas, previa
liquidación formulada pola Secretaría-Intervención, pola Comisión Municipal de Goberno.
No caso de locais de negocio será preceptivo presentar a baixa no IAE ou, no seu defecto, no
Réxime Especial dos Traballadores Autónomos.
As baixas deberán cursarse antes do último día laborable do período impositivo para surtir efectos a
partir do seguinte. Quen incumpran tal obriga quedarán suxeitos ó pago da exacción.
3.-Os cambios de suxeitos pasivos dentro do exercicio serán aprobadas, previa liquidación
practicada pola Secretaría-Intervención, pola comisión municipal de goberno.
4.-Contra os actos de xestión tributaria a que antes se fixo referencia, os interesados poderán
formular ante o mesmo órgano que os dictou o recurso de reposición, previo ó contencioso-administrativo, no
prazo dun mes, a contar dende a notificación expresa ou da exposición pública dos padróns ou matrículas
correspondentes.
A interposición do recurso non paraliza a acción administrativa de cobro, a menos que dentro do
prazo para interpoñe-lo recurso o interesado solicite a suspensión da execución do acto impugnado e xunte
garantía suficiente.
Non obstante, en casos excepcionais, a comisión de goberno pode acorda-la suspensión do
procedemento sen presentación de garantía, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de prestala ou
demostre fehacentemente a existencia de erros materiais na liquidación que se impugna.
5.-As liquidacións de ingreso directo serán satisfeitas nos períodos fixados polo Regulamento Xeral
de Recadación, que son:
a) Para as notificacións efectuadas na primeira quincena do mes, ata o día 5 do mes natural
seguinte.
b) Para as notificacións efectuadas na segunda quincena do mes, ata o día 20 do mes natural
seguinte.
6.-Transcorrido o período voluntario de cobro sen terse efectuado o ingreso, o período executivo
iníciase o día seguinte ó remate de aquel.
O inicio do período executivo determina o devengo dun recargo do 20 por 100 do importe da débeda
non ingresada, así como o dos intereses de demora correspondente a ésta.
Este recargo será do 10 por 100 cando a débeda tributaria non ingresada se satisfaga antes de que
sexa notificada ó debedor a providencia de constrinximento, e non se esixirán os intereses de demora
devengados dende o inicio do período executivo.

Artigo 9.º .-Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que as mesmas
correspondan en cada caso, estarase ó previsto nos artigos 77 e seguintes de Lei Xeral Tributaria e
disposicións concordantes.
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Artigo 10.º .-Normas supletorias.
En todo o non especialmente previsto nesta ordenanza estarase ó disposto no convenio formalizado
entre a Excma. Deputación Provincial e o Concello de Laxe, relativo á delegación de competencias
municipais naquela, en materia de xestión tributaria e recadatoria.

Disposición final.
A presente ordenanza derroga a aprobada polo pleno da corporación en sesión de data 8 de agosto
de 1989, así como as modificacións aprobadas polo mesmo órgano mediante acordos plenarios de 23 de
novembro de 1991, 6 de novembro de 1992, 24 de setembro de 1993, 14 de outubro de 1995 e 28 de
setembro de 1996.
Entrará en vigor o 1 de xaneiro de 1999 permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación
ou derrogación expresa.
Esta ordenanza foi publicada no Boletín Oficial da Provincia número ..., de data ..., de ... de ...
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