
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 

RECOLLIDA DO LIXO DOMICILIARIO NO CONCELLO DE POL. 

 

ARTIGO 1º. NATUREZA E FUNDAMENTO. 
En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 
106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade 
co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 
5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, este Concello establece as 
Taxas pola prestación do servicio de recollida domiciliaria de residuos sólidos urbanos na 
presente ordenanza, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do citado 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais. 
Aos efectos desta ordenanza fiscal, e atendendo a canto se establece no artigo 3º da Lei 
22/2011, de 28 de xullo de residuos e solos contaminados, e atendendo tamén  ao nivel 
de desenvolvemento do servicio neste Concello e as actividades predominantes no 
municipio, os residuos domésticos aos que se aplica esta taxa serán os que se recolle no 
artigo 2º da presente ordenanza. 
 
ARTIGO 2º. FEITO IMPOÑIBLE 

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

recollida de lixo domiciliario de vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde 

se exercen actividades industriais, comerciais, profesionais, gandeiras, artísticas e de 

servicios no termo municipal de Pol. 

2.-A tal efectos, considéranse residuos domésticos, os residuos xerados nos fogares como 
consecuencia das actividades domésticas. Se consideran tamén residuos domésticos os 
similares aos anteriores xerados en ganderías, servicios e industrias. 
 Se exclúen de tal concepto os residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus 
humanos e animais,  materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cuxa 
recollida ou vertido esixan a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas ou de 
seguridade. 
 
ARTIGO 3º. SUXEITO PASIVO 

1. Son suxeitos pasivos a título de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e os 
entes sen personalidade xurídica a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que 
ocupen ou utilicen os inmobles situados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas en que 
se presta o servicio, xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, 
arrendatario ou incluso de precario. 
2. Terán a consideración de substitutos do contribuínte os propietarios das vivendas 
ou locais, os cales poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios 
de aqueles, beneficiarios do servicio. 
 
ARTIGO 4º. EXENCIÓNS 

1. Ó abeiro do establecido no artigo 24.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
gozarán de exención subxectiva os contribuíntes beneficiarios da Renda de Inserción 



Social de Galicia (RISGA). Para ter dereito á obtención deste beneficio, o interesado 
deberá solicitalo e acreditar o cumprimento das condicións que motivan o seu 
outorgamento e a solicitude deberá ser informada favorablemente polos Servicios Sociais 
do Concello. 
2. Ó abeiro do mesmo artigo do parágrafo anterior, gozarán de exención subxectiva 
os contribuíntes do epígrafe D: Granxas e ganderías, cando o número de cabezas de 
gando vacún sexa inferior a 10 e cando o número de cabezas de gando porcino sexa 
inferior a 50. 
 
ARTIGO 5º. BASES DE GRAVAME E TARIFAS 

As tarifas son de cota fixa, de carácter trimestral. E se detallan nos seguintes epígrafes: 
EPÍGRAFE A: Vivendas. 20 euros por trimestre 
EPÍGRAFE B: Actividades comerciais e industriais, tales como, alimentación, 
supermercados, panaderías, droguerías, bazares, caixas de aforro, entidades bancarias, 
cooperativas, agrupación escolar, farmacias, fábricas de pensos, mármores e granitos, 
ferraxarías, bares e restaurantes, fontanería e calefacción, materiais de construcción e 
saneamento, estacións de servicio e calquera outra similar non relacionada: 35 euros por 
trimestre. 
EPÍGRAFE C: Actividades comerciais e industriais, tales como téxtiles, mercerías, 
paqueterías, perruquerías, calzados, da madeira, moblerías e carpinterías, funerarias, 
talleres mecánicos, carpintería metálica, chapa e pintura, ferrerías, estanco, muíños, 
louseiras e outras similares non relacionadas. 25 euros por trimestre 
EPÍGRAFE D: Granxas e ganderías, co seguinte detalle: 
D.1. Ganderías de vacún de 10 a 49 cabezas de gando: 10 euros por trimestre. 
D.2. Ganderías de vacún de 50 a 99 cabezas de gando: 20 euros por trimestre. 
D.3. Ganderías de vacún de 100 ou mais cabezas de gando: 40 euros por trimestre. 
D.4. Ganderías de porcino de 50 ou mais cabezas de gando: 40 euros por trimestre. 
D.5. Granxas avícolas: 40 euros por trimestre. 
 
ARTIGO 6º. PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO  

1. A taxa devéngase  e nace a obrigación de contribuír desde 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 domiciliario nos lugares, e rúas onde figuren as vivendas, locais ou 
establecementos utilizados polos contribuíntes suxeitos á Taxa. 
2. Establecido e en funcionamento o servicio, o devengo terá lugar o 1 de xaneiro de 
cada ano, e o período impositivo comprenderá o ano natural, salvo nos supostos de inicio 
ou cese do servicio.  
3. No suposto de inicio do servicio, a taxa devengarase polos trimestres completos 
nos que se presta o servicio, mentres que no suposto de cese do servizo, a taxa 
devengarase polos trimestres cumpridos de prestación do mesmo, incluído aquel no que 
se encontra o día que finaliza a prestación do servizo.  
 
ARTIGO 7º. DECLARACIÓN E INGRESO. 

1. A taxa por recollida de lixo, xestionarase mediante padrón ou matrícula. En todo 
caso, os obrigados tributarios deberán poñer en coñecemento da Administración 
municipal toda variación dos datos figurados na matrícula, que poida orixinar baixa ou 



alteración no padrón. Esta obrigación deberá cumprirse no prazo dun mes desde que se 
produza a circunstancia determinante da modificación. 
2. O pago da cota terá carácter trimestral. 
3. A cobranza poderá realizarse en recibo conxunto coa Taxa da rede de sumidoiros e 
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable. Están obrigados ó pago as 
persoas que constan como titulares da vivenda ou local para os efectos de prestación do 
citado servizo de augas, de conformidade co artigo 3 desta ordenanza. A alta no servizo 
de augas leva consigo a correlativa inclusión no Padrón de recollida de lixo. 
 
ARTIGO 8º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que a 
elas correspondan, estarase ó disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei xeral tributaria. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Queda derogada a Ordenanza fiscal aprobada polo Pleno da Corporación o día 26 de 
febreiro de 1996 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da 
Corporación, na sesión  celebrada o día 25 de maio de 2012 entrará en vigor ao día 
seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e comezará a aplicarse 
a partir do 1 de xullo de 2012. Permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derogación expresa. 
 
PUBLICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA: B.O.P. Nº 164 - MARTES, 17 DE XULLO DE 2012 


