
ORDENANZA FISCAL N.º6.- REGULADORA DA TAXA POR 
RECOLLIDA DE LIXO. 

 

Artigo 1º .-Fundamento legal.  
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo 

artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de 

conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relación co 20 da Lei 39/88, do 28 

de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa de 

recollida de lixo, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.  

 

Artigo 2º .-Feito impoñible.  
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servicio de recepción 

obrigatoria de recollida de lixo domiciliarias e residuos sólidos urbanos de 

vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se exercen actividades 

industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servicios.  

2. Para tal efecto, considéranse lixo domiciliarios e residuos sólidos urbanos, os 

restos e desperdicios de alimentación ou distritos procedentes da limpeza normal 

de locais ou vivendas, e exclúense de tal concepto os residuos de tipo industrial, 

entullo de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, 

perigosos ou no caso de que a 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:  

a) Recollida de lixo e residuos non cualificadas de domiciliarias e urbanos de 

industrias, hospitais e laboratorios.  

b) Recollida de entullos 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 ou, 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 usuarios daquelas, beneficiarios do servicio.  

 

Artigo 4º .-Responsables.  
1. Responderán solidariamente das obrigacións 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 .-Exencións e bonificacións.  

Non se contempla ningún tipo de exención, reducción ou bonificación na presente 

taxa.  



Artigo 6º .-Cota tributaria.  

1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se 

determinará en funcións da natureza e destino dos inmobles e da categoría do 

lugar, praza, rúa ou vía pública onde están emprazados aqueles.  

2. A tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa:  

a) Vivendas de carácter familiar:  

- Situadas no núcleo urbano de Boimorto: 12 euros.  

- Situadas nos demais núcleos onde exista rede de sumidoiros: 10 euros.  

- Situadas no resto do municipio: 6 euros.  

b) Locais comerciais, cafeterías, bares, restaurantes, pensións e explotacións 

gandeiras que conten con máis de 25 cabezas de gando:  

- Situados no núcleo urbano de Boimorto: 15 euros.  

- Situados no resto do municipio: 12 euros.  

c) Industrias e talleres: 18 euros.  

3. As cotas sinaladas na tarifa teñen carácter irreductible e corresponden a tres 

meses.  

 

Artigo 7º .-Retribución.  

1. Retribúese a taxa e nace a obrigación de contribuír dende o momento en que se 

inicie a prestación do servicio, entendéndose iniciada, dada a natureza de 

recepción obrigatoria do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o 

servicio municipal de recollida de lixo domiciliarias, 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 retribuiranse o 

primeiro día da cada trimestre natural, salvo que a retribución da taxa se 

producise con posterioridade a dita data, en tal caso a primeira cota retribuirase o 

primeiro día do trimestre seguinte.  

 

Artigo 8º .-Ingreso.  
O cobro das cotas efectuarase trimestralmente mediante recibo, podendo ser 

incluídas no mesmo recibo, de forma diferenciada, as cotas ou importe doutras 

taxas que retribúan no mesmo período.  

 

Artigo 9º .-Infraccións e sancións.  
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións 

que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e 

seguintes da Lei Xeral Tributaria.  

 

Disposición final.  

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no 

Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2004, 

permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.  

 


