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 CONCELLO   DE  RÁBADE  
 

Praza do 28 de maio, S/N 27.370 Rábade – LUGO  Tfno.: 982.39.00.62 Fax: 982.39.04.11 

 

 

 

 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO 

RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO E RESIDUOS URBANOS. 

 

(BOP nº 292 de 22 de decembro) 

 

ARTIGO 1. Fundamento e natureza 

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 

106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime  Local, en relación cós artigos 

149 e seguintes, 137 e seguintes da Lei 5/97, do 22 de xullo, de Administración Local de 

Galicia, e de conformidade co disposto no art.20, apartado 4, letra s) do R.D.lexislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, 

este Concello aprobou  a taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e 

residuos urbáns, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, as normas da cal atenden ó 

previsto no art. 57 do devandito R.D.lexislativo 2/2004. 

ARTIGO 2. Feito impoñible 

1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de recepción obrigatoria de 

recollida e tratamento de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbáns de vivendas, 

aloxamentos e locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, 

comerciais, profesionais, artísticas e de servizos, así como locais recreativos, de culto ou 

de actividades de venda ambulante.  

2. A tal efecto, considéranse lixo domiciliario e residuos sólidos urbáns os restos e 

desperdicios de alimentación ou detritos procedentes da limpeza normal de locais ou 

vivendas e se exclúen de tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, 

detritos humanos, materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou a recollida dos cales 

esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de seguridade.  
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3. Así mesmo, considérase realizado o feito impoñible naquelas vivendas que dispoñan de 

auga potable ou outro subministro e nos establecementos onde se exercen actividades 

económicas, susceptibles de seren obxecto de gravame polo IAE ou outros tributos, 

sempre que exista aparencia exterior de realización dunha actividade económica.  

ARTIGO 3. Suxeito pasivo 

 Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se 

refire o artigo 36 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen ou sexan susceptibles de 

utilizaren vivendas e locais emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas radicados 

no termo municipal de Guitiriz no que se preste o servizo de recollida, transporte e tratamento 

de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbáns polo Concello. Dita ocupación ou utilización 

entenderase sempre realizada, xa sexa a título de propietario ou de usufrutuario ou 

habitacionista, arrendatario ou, mesmo de precario.  

1-Cando se trate de servizos prestados previa solicitude, será suxeito pasivo o solicitante ou o 

causante da prestación.  

2-No caso de vivendas ou locais, presumirase que é suxeito pasivo o titular do abono ao 

servizo da auga, e no caso de establecementos nos que se realicen actividades económicas, a 

persoa física ou xurídica que figura coma suxeito pasivo no Imposto sobre Actividades 

Económicas e nos restantes tributos municipais que graven ou poidan gravar a actividade 

desenvolvida.  

3-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.  

Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas 

e xurídicas á que se refiren os artigos 42 da Lei Xeral Tributaria.  

                                        

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 43 da Lei Xeral Tributaria. 

.ARTIGO 4. Tarifas 
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A cota tributaria é o resultado da aplicación das seguintes tarifas: 

 

 
TARIFA 
ANUAL€ 

TARIFA 
BIMESTRAL€ 

Epígrafe 1º.- Vivendas     

Por cada vivenda (Etendese por vivenda destinada a domicilio de carácter 

familiar e aloxamentos que non ex cedan de dez prazas) 86,00 14,33 

Epígrafe 2º.- Aloxamentos     

 Hoteis, moteis, hostais e pensións (€ por habitación): 12,90 2,15 

      

Epígrafe 3º.- Establecementos de alimentación     

A- Supermercados ata 100 m2 180,00 30,00 

B- Supermercados de mais de 100 m2 264,00 44,00 

C- Tendas de alimentación ao por menor ata  50 m2 96,00 16,00 

D- Tendas de alimentación ao por menor de mais de 50 m2 144,00 24,00 

      

Epígrafe 4º.- Establecementos de restauración     

A- Restaurantes, mesóns e casa de comidas ata 50 m2 132,00 22,00 

B- Restaurantes, mesóns e casa de comidas de mais de 50 m2 168,00 28,00 

C- Cafeterías, bares, tabernas ata 50 m2 120,00 20,00 

D- Cafeterías, bares e tabernas de mais de 50 m2 156,00 26,00 

      

      

Epígrafe 5º.- Establecementos industriais ou mercantís.     

A- Talleres, industrias, almacéns e fábricas ata 250 m2 108,00 18,00 

B- Talleres, industrias, almacéns  e fábricas dende 251 ata 500 m2 144,00 24,00 

C- Talleres, industrias, almacéns e fábricas dende 501 ata 1000 m2 192,00 32,00 

D- Talleres, industrias, almacéns e fábricas dende 1001 ata 5000 m2 336,00 56,00 

E- Talleres, industrias, almacéns e fábricas de mais de 5000 m2 420,00 70,00 

F-  Comercio en xeral ao por menor e asimilados ata 50 m2 96,00 16,00 

G- Comercio en xeral ao por menor e asimilados de mais de 50 m2 144,00 24,00 

H- Bancos, Caixas e entidades financeiras: 144,00 24,00 

I- Gasolineiras: 216,00 36,00 

J- Estación de ferrocarril 120,00 20,00 

K- Perruquerías, centros de estética, solariums e asimilados 96,00 16,00 

L- Outros establecementos non expresamente tarifados 120,00 20,00 

      

Epígrafe 6º.- Oficinas e despachos profesionais     

Despachos profesionais, xestorías e asesorías 96,00 16,00 

      

Epígrafe 7º.- Servizos educativos e sanitarios     

A- Academias de ensino 108,00 18,00 

B- Residencias públicas ou privadas 216,00 36,00 

B- Hospitais e clínicas 120,00 20,00 

C- Farmacias, parafarmacias ou similares 96,00 16,00 

D- Tanatorios 180,00 30,00 

 

 

ARTIGO 5: Xestión, liquidación e recadación 
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 Devengase a taxa no momento no que se inicie a prestación do servizo, entendéndose 

iniciado cando estea establecido e en funcionamento. 

A xestión da taxa farase sobre o Padrón ou listaxe cobratoria comprensiva das 

liquidacións por recibo referidos á prestación do servizo. O referido Padrón será aprobado, 

previa a fiscalización preceptiva da Intervención Municipal e exposición ao público por un 

período de 15 días, dentro do  primeiro semestre de cada período impositivo. 

O prazo para formular o recurso de reposición será dun mes, contado desde o remate da 

exposición ao público,  

No acordo de aprobación se precisará o prazo do período cobratorio, que nunca poderá 

ser inferior a dous meses, axustándose o mesmo ás instrucións que se dicten pola Tesourería 

Municipal. 

 

 Non será  necesaria a publicación  do padróns ou listaxes cobratorias correspondentes 

aos restantes trimestres do período impositivo, sendo preciso tan só a notificación individual das 

altas ou baixas que se produzan nun trimestre con relación ao anterior. 

                                      
 

ARTIGO 6 . Infraccións e sancións 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así coma das sancións que ás 

mesmas correspondan en cada caso se estará o disposto nos artigos 191 e seguintes da Lei Xeral 

Tributaria.  

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 As tarifas incrementaranse cada ano en función do incremento do IPC. 

 


