
 
 
 

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNE ARIO 

 

 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA  POR SERVIZOS DE RECOLLIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS, 

MONDA DE POZOS NEGROS E LIMPEZA EN RÚAS PARTICULARE S 

 

 

Artigo 1º. Natureza e fundamento  

 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 

106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e os artigos 20 e 

58 da Lei 39/88, de 28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 

da Lei 39/88, de 28 de decembro, acorda a imposición e ordenación da Taxa por 

servizos de recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos, 

monda de pozos negros e limpeza en rúas particulares.                   

 

Artigo 2º. Feito impoñible  

 

Constitúen o feito impoñible da Taxa a prestación dos servizos de recepción obrigatoria 

de recollida de lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e 

locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, 

profesionais, artísticas e de servizos. Así mesmo constitúen o feito impoñible desta taxa 

a monda de pozos negros e a limpeza en rúas particulares. 

 

Artigo 3º. Suxeitos pasivos  

 

- Serán suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás 

que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que ocupen ou utilicen as vivendas e 

locais situados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas nas que se preste o servizo, 

xa sexa a título de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou incluso 

de precario. 

 

- Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte os propietarios 

das vivendas ou locais que poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre 

os usuarios daquelas, beneficiarios do servizo. 

 

Artigo 4º. Responsables  
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- Serán responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas 

físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 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 40 da Lei xeral tributaria. 

 

 

 

Artigo 5º. Cota tributaria  

 

A cota desta taxa será a que figura no anexo desta ordenanza. 

 

Artigo 6º. Beneficios fiscais  

 

Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou 

deriven de tratados ou acordos internacionais. 

 

Artigo 7º. Percepción  

 

A) Cando se trate de servizos non periódicos: 

 

Percíbese a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude de 

prestación do servizo ou actividade. 

 

B) Cando se trate de servizos periódicos: 

 

Percíbese a taxa e nace a obriga de contribuír o primeiro día de cada ano natural, 

excepto cando se produza a alta no Padrón, neste caso a percepción producirase a 

partir dese mesmo mes. 

 

Artigo 8º. Liquidación  

 

A) Cando se trate de servizos non periódicos: 

 

 - Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que se poida 

cuantificar no momento de presenta-la solicitude de prestación, liquidarase nese 

mesmo momento ou no momento posterior, pero sempre antes de presta-lo 
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servizo ou de realiza-la actividade. 

 

 - Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que non se poida 

cuantificar no momento de presenta-la solicitude da prestación do servizo ou da 

realización da actividade, practicarase a liquidación unha vez prestado o servizo 

ou realizada a actividade. 

 

 - Se realiza a prestación do servizo ou a actividade sen mediar solicitude, 

liquidarase e notificarase a taxa tan pronto se detecte esta situación, esixíndose 

o ingreso nos prazos previstos no Regulamento xeral de recadación para a 

liquidación de contraído previo, sen prexuízo de abri-lo oportuno expediente 

sancionador por infracción tributaria. 

 

B) Cando se trate de servizos periódicos: 

 

Practicarase a liquidación única anual ou coa periodicidade que se determine nas tarifas 

desta taxa. 

 

 

Artigo 9º. Ingreso  

 

O pagamento desta taxa realizarase: 

 

 - Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que se poida efectuar antes 

de presta-lo servizo ou de levar a cabo a actividade, realizarase o ingreso antes 

da prestación do servizo ou realización da actividade na Tesourería municipal ou 

nas entidades financeiras que se sinalen na liquidación. 

 

 - Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que non se poida efectuar 

con anterioridade á prestación do servizo ou realización da actividade, farase o 

ingreso nos prazos e lugares que se sinalen na liquidación. 

 

 - Cando se trate de liquidacións periódicas, nos prazos e nos lugares que se 

sinalen no edicto de exposición ó público. 

 

Artigo 10º. Infraccións e sancións  

 

Nesta materia estarase ó disposto na Lei xeral tributaria e normativa de 
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desenvolvemento. 

 

Artigo 11º. Normas de xestión  

 

- As persoas ou entidades interesadas na prestación dos servizos que se citan no artigo 

segundo desta ordenanza, deberán presentar solicitude por escrito na que se detalle o 

lugar para o que se solicita e os demais requisitos que esixa o concello. 

 

- Unha vez autorizada a prestación do servizo entenderase prorrogado mentres non se 

presente a declaración de baixa polo interesado, a non ser que se trate de servizos non 

periódicos. 

 

- Cando remate a necesidade do servizo, por cambio de propietario ou declaración de 

ruína do inmoble, os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as 

declaracións de baixa no Padrón da taxa e surtirá efectos no período natural seguinte ó 

da súa presentación, podendo, no seu caso, prorratearse por meses. A non 

presentación da baixa determinará a obriga de continuar aboando a taxa. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  

 

Cando existan os convenios de colaboración ós que fai referencia o artigo 27.2 da Lei 

39/88, do 28 de decembro, os procedementos de liquidación e recadación regulados nos 

artigos 8 e 9 desta ordenanza cederán ante a regulación prevista nos convenios. 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

A presente ordenanza fiscal, cunha redacción definitiva aprobada polo Pleno da 

corporación na sesión que tivo lugar na data que se expresa no anexo a esta 

ordenanza, entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2005. 
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ANEXO 

 

 

Primeiro. Tarifa.  

 

TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 

 

ANEXO: 

 

EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS: 

1.- So se admitirán nesta taxa as exencións e bonificacións establecidas en tratados ou 

acordos internacionais, ou en normas con rango de Lei. 

2.- Terán unha bonificación do 50% aqueles suxeitos pasivos contribuíntes 

empadroados no concello que reúnan os seguintes requisitos:  

a) Que os ingresos netos anuais de tódolos residentes que habiten unha vivenda 

non excedan de 7.724,21 €. 

 

A bonificación terá carácter rogado debendo acreditar o solicitante os ingresos dos 

residentes no domicilio coa declaración do IRPF do exercicio precedente ou outra 

documentación que os acredite. Así mesmo deberá presentar a que para estes efectos 

lle sexa requirida polo Concello. 

 

 

ANEXO: 

 TARIFA 

€/ANO 

Vivendas  55,74 

Hoteis, hostais, balnearios, colexios, residencias e similares ata 10 

habitacións 

 

103,42 

Hoteis, hostais, balnearios, colexios, residencias e similares de 11 a 30 

habitacións. 

 

746,50 

Hoteis, hostais, balnearios, colexios, residencias e similares de 31 a 70 

habitacións. 

 

1.711,71 

Hoteis, hostais, balnearios, colexios, residencias e similares de 71 a 125 

habitacións. 

 

4.067,06 

Hoteis, hostais, balnearios, colexios, residencias e similares de 125 a 175 

habitacións. 

 

5.409,02 



 
 
 

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNE ARIO 

Hoteis, hostais, balnearios, colexios, residencias e similares de mais de 176 

habitacións. 

 

7.038,21 

Pequenos establecementos comerciais e industriais e colexio-fogar. 86,19 

Cafeterías, cafés, bares e similares. 172,36 

Restaurantes. 301,60 

Campo de golf. 689,38 

Bancos e Caixas de Aforros 146,49 

Talleres e pequenas industrias 146,49 

 

 

• Aprobada polo Pleno en sesión de 23 de setembro de 1989. 

• Publicado no BOP de 27 de decembro de 1989. 

• Aprobada a ultima modificación polo Pleno de 31 de outubro de 2013. 

• Publicada no BOP nº 246, de 26 de decembro de 2013. 

 

   

  

 


