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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE 

RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO EN OUTEIRO DE REI. 

 

Artigo primeiro.- Imposición e Ordenación. 

Ao amparo do previsto nos artigos 57 e 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais, e de 

conformidade co disposto nos seus artigos 15 a 17, este Concello estabrece a taxa pola 

prestación do servicio de recollida de lixo, que se rexirá pola presente Ordenanza. 

 
Artigo Segundo.- Feito Impoñible. 

Constitúe o feito impoñíble da taxa a prestación do servicio de recepción obrigatoria da 

recollida de lixo domiciliario e residuos sólidos urbáns de vivendas, aloxamentos e locais ou 

establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de 

servicios, así como o seu ulterior tratamento. 

 
Artigo terceiro.- Suxetos pasivos. 

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

refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais ubicados 

nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que se preste o servicio, xa sexa a título de 

propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, de precario. 

Terá a consideración de suxeto pasivo sustituto dó contribuínte o propietario das vivendas 

ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, 

beneficiarios do servicio. 

  
Artigo cuarto.- Exencións. 

1.- Cando, para un mesmo contribuínte e nun único establecemento ou vivenda, 

concurran circunstancias que determinen a aplicación de epígrafes diferentes da tarifa por 

prestación obrigatoria do servicio, satisfarase únicamente por aquéla da que resulte á cota máis 

elevada. 

2.- Non estarán suxetos ó pago da taxa os garaxes anexos ás vivendas unifamiliares  
ou locais de negocio ou destinados a todo o inmoble, sempre que ditos garaxes estén no mesmo  
inmoble e se satisfagan as taxas correspondentes á vivenda ou local. 

 
Artigo quinto.- Cota tributaria. 

A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa por unidade de local ou vivenda que se 

determinará en función da natureza e destino dos inmobles e da súa situación, tén carácter 

irreducible e corresponde a cada bimestre natural. 

A tal efecto aplicaranse as seguintes tarifas: 

 
EPIGRAFE 1º. 

ZONA URBANA 

Vivenda familiar ................................................. 18,38 Euros 
 

MEDIO RURAL 

Vivenda familiar .................................................. 12,26 Euros 
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EPIGRAFE 2º. 

Establecementos comerciais e industriais cuia cota 

tributaria no Imposto de Actividades Económicas se 

atope por debaixo das 150,25 euros ................................................. 43,36 Euros 

 

 
EPIGRAFE 3º. 

Idem. cuia cota tributaria se atope encadrada 

entre 150,25 e 601,01 euros ............................................................ 86,77 Euros 

. 

EPIGRAFE 4º. 

Idem. entre 601,01 e 1.202,02 Euros ............................................. 289,23 Euros 

. 

EPIGRAFE 5º. 

Idem. entre 1.202,02 e 6.010,12 euros ............................................. 577,5 Euros 

 

 
EPIGRAFE 6º. 

Idem. entre 6.010,12 e 30.050,61 euros ..................................... 1.156,95 Euros 

 

 
EPIGRAFE 7º. 

Idem.. cota tributaria dó I.A.E. supere os 30.050,61 euros ......... 2.602,49 Euros 

 
 
EPIGRAFE 8º.  

CATEGORÍA ESPECIAL 

Centro Penitenciario de Bonxe .................................................. 12.263,65 Euros 

Xeriátricos e Hoteis de catro estrelas óu máis .......... 5,46 euros/cama / bimestre 

As cuotas contidas na presente Ordenanza experimentarán un incremento anual igual ao 

incremento que experimente o Índice de Precios ó Consumo fixado polo INE a nivel nacional a 

día 31 de decembro de cada ano e con referncia ao 31 de decembro de 2011. 

Co gallo de mellorar a seguridade xurídica, a Xunta de Goberno publicará no primeiro 

bimestre de cada ano as contías da cuota tributaria resultantes de ditas actualizacións. 

 

Artigo sexto.- 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 natureza de recepción obrigatoria do 

mesmo, cando está establecido e en funcionamento o servicio municipal de recollida de lixos 

domiciliarios nas rúas ou lugares onde figuren as vivendas ou locais suxeitos á taxa. 
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2.- Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaránse o 

primeiro día de cada bimestre natural, salvo que o devengo da taxa se produxese con 

posterioridade a dita data, en cuio caso a primeira cota devengarase o primeiro día do mes 

seguinte. 

 

Artigo séptimo.- Declaración e ingreso. 

1.- Dentro dos trinta días hábiles seguintes ó en que se devengue por primeira vez a 

taxa, os suxetos pasivos formalizarán a súa inscripción en matrícula, presentado ó efecto, a 

correspondente declaración de alta e ingresando simultáneamente a cota do primeiro bimestre. 

 

2.- Cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicación dos interesados, calquer 

variación dos datos figurados na matrícula, levaránse a cabo nesta as modificaciós 

correspondentes, que surtirán efectos a partir do período de cobranza seguinte ó da data en que 

se haxa efectuado a variación. 

3.- O pago do tributo realizarase obligatoriamente mediante domiciliación bancaria. 

 
Artigo oitavo. - Xestión. 

A xestión triburaria das cuotas efectuarase mediante a aprobación de padróns 

bimestrais. 

Estos padróns terán a natureza de liquidacións triburarias colectivas, notificándose 

colectivamente no xeito estabrecido pola lexislación triburaria vixente. 

Os padróns da taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo 

poderán xestionarse conxuntamente cos padróns das taxas pola prestación do servizo de 

evacuación de augas residuais e abastecemento de auga potable.

 
Artigo noveno.- Infraccións e sancións. 

En todo o relativo ás calificacións de infraccións tributarias, ase como das sancións que 

ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto na lexislación tributaria. 

 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial 

da Provincia e comenzará a aplicarse o primeiro bimestre seguinte ao da súa entrada en vigor. 

 

 

[Ordenanza aprobada na sesión plenaria deste concello de data  30/07/2020. Publicación 

aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, núm. 277 de 02/12/2020].


