
ORDENANZA FISCAL Núm. 14
REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ORGÁNICOS

Artigo 1: Fundamento e natureza 
En uso das facultades concedidas polo art. 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das Bases de réxime local e de conformidade co disposto nos art. 15 a
19 da Lei 39/88, de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello
establece as Taxas por recollida, tratamento e eliminación de residuos, que se
han de rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas das cales atenden ó
regulado no art. 58 da citada Lei 39/1988. 

 
Artigo 2:  Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible a prestación no termo municipal dos servicios de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos orgánicos. A prestación
dese servicio é de recepción obrigatoria. A estes efectos terán o carácter de
residuos  sólidos  urbanos  os  que  determine  en  cada  momento  a  lexislación
específica.

Artigo 3 
Establécese  a  data  de  tratamento  e  eliminación  de  residuos  en  virtude  do
convenio formalizado entre o Concello e a Sociedade Galega do Medio Ambente,
S.A. (SOGAMA) en data 30 de novembro de 2000, e que ha de rexer e aplicarse a
partir do 1 de xaneiro de 2001, prorrateando a cota residual do mes de decembro
ou fracción durante o citado exercicio, sendo as taxas establecidas na presente
ordenanza  fiscal  o  reflexo  do  custo  real  dos  servicios  ó  prezo  ou  canon
establecido no citado convenio, que ascende provisionalmente á cantidade de
4.775 máis o 7% de IVE por tonelada de lixo. 

Artigo 4: Suxeitos pasivos  
Ten a condición de suxeito pasivo contribuinte as persoas físicas e xurídicas,
así  coma  as  entidades  as  que  se  refire  o  artigo  35.4  da  Lei  58/2003  que
soliciten, resulten beneficiadas ou afectadas pola prestación do servicio.Ten a
condición  de  suxeito  pasivo  sustituto  do  contribuinte  os  propietarios  dos
inmobles.

Artigo 5 : Responsables 
a) Responderá solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as

persoas físicas ou xurídicas a que se refiren os arts. 38.1 e 39 da Lei
xeral tributaria. 

b) Serán responsables  subsidiarios  os  administradores,  síndicos,
interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades
en xeral no suposto e co alcance que sinala o art. 40 da Lei xeral
tributaria.

Artigo 6 : Beneficios fiscais 
a) Gozarán dunha bonificación, aqueles aboados para os que a suma dos ingresos
de todas as persoas que convivan no inmoble que corresponda á alta da póliza de
aboamento non supere ó indicador publico de rendas de efectos multiples (IPREM),
segundo o seguinte baremo:

Nº membros
U.Familiar INGRESOS MÁXIMOS

Nº membros
U.Familiar INGRESOS MÁXIMOS

1 IPREM 5  IPREM incrementado nun 40%

2 IPREM incrementado nun 10% 6  IPREM incrementado nun 50%

3 IPREM incrementado nun 20% 7  IPREM incrementado nun 60%

4 IPREM incrementado nun 30% 8  IPREM incrementado nun 70%

9  IPREM incrementado nun 80%

O importe da bonificación desglosarase:



Conta de servizo 85,00%

Cota de consumo Estarán exentos de aboamento polo consumo dos primeiros 30
m3 correspondentes a cada bimestre. Para os consumos que
excedan da dita contía aplicarase o sistema tarifario común.

Requisitos
As persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

 Estaren empadroados na vivenda para a que se solicita a bonificación da
cota.

 O recibo de auga, recollida de lixo e rede de sumidoiros ten que estar a
nome da persoa solicitante.

No mes de xaneiro do seguinte ano deberá solicitar a prórroga da bonificación
da cota. A documentación será a mesma que para unha solicitude nova. De non
presentala, extinguirase automaticamente o dereito e procederase a súa baixa.

En todo caso os beneficios recoñecidos no presente precepto terán carácter
rogado, debendo acreditar o solicitante o cumprimento dos requesitos esixidos.

b) Exención 
Éximese  do  aboamento  das  taxas  reguladas  na  presente  ordenanza  a  aquelas
unidades  familiares  nas  que  todos  os  seus  membros  estén  en  situación  de
desemprego. 
En todo caso, esta exención queda suxeita ós seguintes requisitos:

 Entenderase por unidade familiar todas as persoas que figuran no padrón de
habitantes no domicilio cuxa exención se solicita.

 As persoas as que se refire o punto anterior deberán de estar en situación
de desemprego. En todo caso o alta na dita situación de desemprego deberá
ser posterior  a 1 xaneiro de 2010.       

 Corresponde ó solicitante acreditar, tanto o cese de actividade laboral
como a causa do dito cese, sen que en ningún caso a presente exención sexa
aplicable as situacións de paro laboral voluntarias.

  
O inicio de actividade laboral de calquera membro da dita unidade familiar
determinará o cese da exención, correspondendo ó beneficiario a comunicación de
tal extremo. No caso de que a dita comunicación non se produza e constando o
cambio de situación laboral por cualquiera outro medio, procederáse de oficio a
revogar a exención, con aplicación das sancións que corresponda.   

Artigo 7:  Cotas tributarias 
Consistirán  nunhas  cantidades  fixas  por  unidades  de  vivendas  ou  locais
comerciais ou industriais, que se han de fixar en función da natureza e destino
dos inmobles (actividade) e da cantidade estimada de lixo producido para o seu
posterior tratamento.

1. Taxa pola recollida de residuos sólidos orgánicos:

Actividades                                                        €/mes
GRUPO 1

Tarifa 
1A

Residencias de pensionistas, S. Social, hospitais, 
hipermercados

300,38

Tarifa 
1B

Centrais leiteiras, fábricas de gasosas, plantas 
embotelladoras, economatos

70,17

Tarifa 
1C

Sanatorios, hoteis de 1ª categoría, paradores, estaleiros, 
fábricas de pastas, industrias de pedra e mármores, 
cetáreas

100,16

GRUPO 2
Tarifa 
2A

Colexios, institutos, salas de festas, matadoiros 40,14

Tarifa 
2B

Hoteis de 2ª categoría, hostais, industrias, centros 
comerciais

40,14



Tarifa 
2C

Discotecas, salas de xogo, fábricas de pan e fornos de 
pastelería, restaurantes, cafeterías, garaxes con lavado, 
lavanderías, pensións de máis de 10 prazas, autoservicios

40,14

Tarifa 
2D

Pensións de 10 ou menos prazas, cines, bares, academias, 
galerías

40,14

Tarifa 
2E

Pequenos talleres, garaxes sen lavado, salóns de peiteado e
beleza

25,15

Tarifa 
2F

Tabernas, supermercados, perruquerías
25,15

Tarifa 
2G

Actividades comerciais e industriais exercidas na zona 
rural

12,65

GRUPO 3
Tarifa 
3A

Comercio en xeral, bancos, entidades de seguros, centros 
recreativos e culturais, pequenas clínicas

20,15

Tarifa 
3B

Pequenos comercios (quincallas), despachos profesionais, 
garaxes particulares

10,18

GRUPO 4
                      Locais sen activide 10,18 €

GRUPO 5
Tarifa 
5A

Vivendas 4,39

Tarifa 
5B

Vivendas zona rural 3,11

GRUPO 6
Centros oficiais 20.15

Autocompactadores
Utilización de autocompactador ......................  14,76€/día
Transporte autocompactador .......................... 120,35€/transporte

2. Taxa polo tratamento de residuos sólidos orgánicos:
             Actividades €/mes

GRUPO 1 
Tarifa 
1A

Residencias de pensionistas, S. Social, hospitais, 
hipermercados

253,30

Tarifa 
1B

Centrais leiteiras, fábricas de gasosas, plantas 
embotelladoras, economatos

59,22

Tarifa 
1C

Sanatorios, hoteis de 1ª categoría, paradores, estaleiros, 
fábricas de pastas, industrias de pedra e mármores, 
cetáreas

84,50

GRUPO 2 
Tarifa 
2A

Colexios, institutos, salas de festas, matadoiros 33,91

Tarifa 
2B

Hoteis de 2ª categoría, hostais, industrias, centros 
comerciais

33,91

Tarifa 
2C

Discotecas, salas de xogo, fábricas de pan e fornos de 
pastelería, restaurantes, cafeterías, garaxes con lavado, 
lavanderías, pensións de máis de 10 prazas, autoservicios

33,91

Tarifa 
2D

Pensións de 10 ou menos prazas, cines, bares, academias, 
galerías

21,23

Tarifa 
2E

Pequenos talleres, garaxes sen lavado, salóns de peiteado e
beleza

21,23

Tarifa 
2F

Tabernas, supermercados, perruquerías
21,23

Tarifa 
2G

Actividades comerciais e industriais exercidas na zona 
rural

10,68

GRUPO 3

Tarifa 3A
Comercio en xeral, bancos, entidades de seguros, centros 
recreativos e culturais, pequenas clínicas

16,98



Tarifa 3B Pequenos comercios (quincallas), despachos profesionais, 
garaxes particulares

8,63

GRUPO 4
Tarifa 4 Vivendas 3,69

GRUPO 5
Centros oficiais 16,98

Artigo 8: Obrigación de contribuír
Periodo impositivo e obriga de contribuir

a) A taxa pola prestación dos servicios de recollida e tratamento de residuos
sólidos  orgánicos  ten  carácter  periódico.  O  seu  período  impositivo
coincide  co  ano  natural,  agás  os  supostos  de  inicio  ou  cese  na  súa
prestación, nos que o período impositivo será o seguinte:

Nos supostos de inicio, desde o día que teña lugar ata o 31 de decembro.  O
dito  inicio  vendrá  determinado  pola  concesion  da  primeira  ocupación,  ou  a
licenza de apertura e funcionamento.
Nos supostos de baixa, desde o 1 de xaneiro ata que se produza a baixa. Toda
vez o caracter de servicio obligatorio, a baixa vendrá xustificada por causas
que determinen a imposibilidade do servizo. 

b) A obriga de contribuir pola dita taxa corresponde ao primeiro día do
periodo impositivo.

Artigo 9: Declaración, liquidación e ingreso 
Xestión

a) A taxa xestiónase mediante padrón, quedando suxeitas as altas e as baixas
a autoliquidación.

b) A  alta  no  padrón  poderase  producir  de  forma  voluntaria,  ou  mediante
resolución administrativa, atendendo ao carácter de recepcion obrigatorio
que corresponde ao servicio que grava a taxa..

Artigo 10 
Taxa por residuos depositados en vertedoiros controlados con vehículo propio. 

a) Obriga  de  contribuír:  nace  a  obriga  de  contribuir  dende  o  inicio  da
explotación de vertedoiros controlados por parte do Concello. 

b) Establecido, e en funcionamento, o servicio de vertedoiros controlados, as
cotas  retribuiranse  polo  interesado  no  momento  da  súa  solicitude  e
outorgada a preceptiva licencia municipal, tendo carácter provisional e a
expensas de liquidación definitiva en función das toneladas de residuos
eliminadas.

Taxas 
Eliminación  de  residuos  depositados  con  transporte  propio  en  vertedoiro
controlado suxeito a licencia municipal previa e xerados no termo municipal de
Ferrol: 

Residuos non tóxicos nin perigosos: €/Tm

Cascallos de obra 12,02

Mobles e trebellos 7,21

Electrodomésticos 16,23

Residuos procedentes da industria do automóbil 24,04

Industrias varias 8,41

Artigo 11 
Se a eliminación dos residuos referenciados no artigo 10 precedente, o foran na
planta  de  transferencia  de  SOGAMA,  estes  devengarán  o  prezo  por  tonelada
establecido nas tarifas aprobadas pola dita sociedade. 

Convenios de Recollida de Tratamento con outros Organismos 

Artigo 12 
Aplicaranse as tarifas derivadas do estudio económico resultante dos custos do



servicio, recollidos no Convenio formalizado ó efecto. 

Infraccións e sancións 
Artigo 13 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das
sancións que a elas lles correspondan en cada caso, atenderase ó disposto nos
artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2015 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.


