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ARTIGO 1 FEITO IMPOÑIBLE.
1. Constitúe o feito impoñible desta taxa de prestación de servizo de recepción obrigatoria, a
recollida de residuos sólidos urbanos no termo municipal de Vigo, o seu transporte ós centros
de eliminación e posterior tratamento. Quedan fora do ámbito de aplicación da presente
ordenanza os residuos que, procedentes de calquera actividade ou servizo, estean incluídos
pola normativa legal e regulamentaria de aplicación dentro dos considerados como tóxicos ou
perigosos. As obrigas específicas que necesariamente deberán cumprir os produtores ou
posuidores desta clase de residuos, serán as establecidas no artigo 20 da Lei 22/2011 de 28 de
xullo de Residuos y Suelos contaminados e Lei 10/2008 de 3 de novembro de residuos de
Galicia.
2. Entenderase de recepción obrigatoria o servizo prestado a tódalas vivendas, locais e
establecementos comerciais, industriais, profesionais ou de outros usos que estean en
condicións de habitabilidade ou utilización con independencia de que estean ou non, habitados
ou utilizados. En consecuencia, todos eles tributan unha cota mínima de dispoñibilidade do
servizo en contía igual á tarifa de vivenda.
3. Considéranse, a efectos desta ordenanza, de conformidade co artigo 4.2 da Lei 10/2008 de
residuos de Galicia residuos urbanos o municipais, os xenerados nos domicilios particulares,
comercios oficinas e servizos, así como todos aqueles que non teñan a calificación de
perigosos e que, pola súa natureza ou composición poidan asimilarse aos producidos nos
anteriores lugares ou actividades.

ARTIGO 2 SUXEITOS PASIVOS
1. Son suxeitos pasivos das taxas, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas
así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria, que
soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos ou actividades que presten ou
realicen as entidades locais, de conformidade co artigo 23.1 do RDL 2/2004 de 5 de marzo que
aprobou o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais .
En consecuencia, son suxeitos pasivos contribuíntes nesta taxa as persoas físicas ou xurídicas
e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria,
que ocupen ou utilicen as vivendas, establecementos e instalacións de calquera uso, sexa a
título de propietario ou usufrutuario, habitacionista ou arrendatario.
2. Terán a condición de substitutos do contribuínte, nas taxas establecidas por razóns de
servizos ou actividades que beneficien ou afecten aos ocupantes de vivendas ou locais, os
propietarios de ditos inmobles, quen poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os
respectivos beneficiarios, de conformidade co artigo 23.2, do citado RDL 2/2004.

ARTIGO 3 RESPONSABLES
1. Responderán solidariamente do pagamento desta taxa xunto cos suxeitos pasivos
substitutos do contribuínte, os beneficiarios da prestación do servizo por utilizar ou ocupar as
vivendas ou locais.
2. En materia de responsabilidade será de aplicación o artigo 24 da Ordenanza Fiscal Xeral do
Concello.
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ARTIGO 4 BENEFICIOS FISCAIS.
1. Estarán exentos de pagamento da taxa de lixo da vivenda que constitúa a residencia
habitual do solicitante, os membros de familias con ingresos brutos anuais, per cápita,
inferiores a 4.064 € e 6.360 € para familias numerosas. O computo dos ingresos brutos farase
respecto do exercicio inmediatamente anterior ao que se presente a solicitude.
Para desfrutar desta exención haberá de cumprirse amais a condición de que a titularidade de
Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non supere o
valor catastral total de 49.305 €.
O ingreso bruto anual per cápita calcularase dividindo a totalidade dos ingresos brutos anuais
de todas as persoas que convivan nunha vivenda entre o número total daquelas.
No caso dunha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65% computarase como
se foran dúas persoas. No caso de que o grao de discapacidade estivese entre 33% e 65%
computarase como 1,5.
1.1 No caso das familias numerosas deberán acompañar á solicitude o título de familia
numerosa vixente a 1 de xaneiro do exercicio no que deba producir efectos a exención.
1.2 No caso de persoas maiores de 65 anos, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente
0,50.
1.3 No caso de que nunha vivenda resida unha soa persoa aplicarase aos seus ingresos brutos
o coeficiente 0,55.
1.4 No caso de que se dean simultaneamente as dúas circunstancias referidas nos dous
parágrafos anteriores, aplicarase o coeficiente 0,35.
1.5 No caso de que nunha vivenda resida unha persoa vítima de violencia de xénero acreditada
mediante sentenza firme, aplicarase ao seu ingreso bruto o coeficiente 0,35. Este coeficiente
será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados dende a data da sentencia.
1.6 No caso de que nunha vivenda resida unha familia monoparental, na que só percibe
ingresos o/a proxenitor/a custodio/a e os fillos non tiveran rematado o ensino obrigatorio,
aplicarase ao ingreso bruto o coeficiente 0,55.
Poderá aplicarse este coeficiente no caso de que os fillos percibiran prestacións de carácter
público con motivo de discapacidade, invalidez e similares.
1.7 No caso de persoas que tendo cargas familiares levasen en situación de desemprego mais
de 22 meses ininterrompidos, aplicarase aos seus ingresos brutos un coeficiente do 0,35.
1.8 No caso de persoas en situación de "dependencia en calquera dos seus tres grados",
aplicarase aos seus ingresos un coeficiente do 0,50.
1.9 No caso das persoas dependentes
aplicarase un coeficiente do 0,35.

do apartado 1.8 que fose maiores de 65 anos
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1.10 No caso das persoas dependentes do apartado 1.8 que fosen maiores de 65 anos e
residan soas aplicarase un coeficiente do 0,30.
1.11 Presentaran solicitude de bonificación ou exención unha única vez os maiores de 65 anos
que vivan sós. Nestes casos a Administración Tributaria do Concello actuará de oficio para
aplicar a bonificación ou exención, se procede, nos sucesivos exercicios.
2. Procederá Resolución da Concellería de Economía e Facenda para establecer
procedemento e /ou interpretación e/ou aclaración respecto do contido do apartado 1 anterior.
3. Así mesmo, gozarán de bonificación de 5% os establecementos comprendidos nos
apartados B, C e D, que acrediten que contan con espazo interior destinado aos contedores de
lixo. Para gozar desta bonificación, deberán presentar na Admón. de Tributos solicitude
acompañada de plano dilixenciado pola Xerencia Municipal de Urbanismo en tal sentido, con
anterioridade o devengo da taxa.
4. As solicitudes de bonificación ou exención deberán ser presentadas entre o 1 de outubro e o
31 de decembro de cada ano e, no caso de resultaren estimadas, producirán efectos para o
exercicio seguinte a aquel no que foran formuladas.
De presentarse algunha solicitude de bonificación e/ou exención entre o 1 de xaneiro e o 30 de
setembro, tamén será tramitada, producindo efectos para o exercicio seguinte a aquel en que
fora formulada.
No caso de familias numerosas o prazo do 31 de decembro amplíase ata o 31 de xaneiro.
5. Nos casos de falecemento, modificación do enderezo ou outra circunstancia que puxera de
manifesto no primeiro cuatrimestre do ano a improcedencia da exención, a Administración
tributaria de oficio procederá a incluír no Padrón Fiscal o correspondente recibo devengado o 1
de xaneiro

ARTIGO 5 COTA
1.1. A cota correspondente á recollida domiciliaria a vivendas consistirá nunha cantidade fixa
anual.
1.2. Os establecementos comerciais industriais e profesionais con un volume de residuos
superior a 1.000 litros/día depositarán estes nos colectores que determine o servizo municipal
de limpeza, de acordo coas necesidades de organización do citado servizo segundo a zoa ou
rúa, e, tributarán por esta taxa conforme ao punto D do apartado 2 deste artigo.
1.3. No caso de locais de uso distinto a vivenda que se atopen sen actividade aplicarase a cota
mínima de dispoñibilidade do servizo de importe igual á tarifa de vivenda, conforme se dispón
no artigo 1º apartado 2 desta ordenanza.
1.4. Para a aplicación desta taxa, considerarase que a superficie de local ou establecemento é
a delimitada polo seu perímetro interior.
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1.5. No suposto de que dentro dunha vivenda se realice actividade económica,
aplicarase á cota correspondente á actividade realizada segundo os epígrafes B e C do
apartado 2 deste artigo.
1.6. No caso de que unha sociedade ou persoa física realice varias actividades nun mesmo
local, aplicarase unha soa cota das sinaladas no apartado 2 deste artigo. Procederá a
aplicación daquela que resulte de maior importe entre as de aplicación ás actividades
desenvolvidas.
Aos efectos do disposto nesta ordenanza, considerase local diferenciado aquela estancia,
construción, instalación, recinto ou espazo con acceso ou accesos directos do público e/ou do
persoal empregado dende zoas comúns ou dende vía pública.
1.7. No caso de que varias persoas xurídicas ou persoas físicas realicen cadansúa actividade
compartindo un mesmo local, procederá a cada unha delas a cota que resulte de aplicación
segundo o apartado 2, epígrafes B. C. e D. do presente artigo, reducida nun 30 %. Exceptúase
desta redución do 30 % aquelas actividades con volume de residuos superior a 1.000 litros/día,
nas que se aplicará o apartado 2 epígrafe D do presente artigo.
Entenderase, aos efectos da aplicación deste apartado, que un local é compartido, cando
exista comunicación interior entre as dependencias nas que se desenvolven as diferentes
actividades, podendo accederse directamente dunhas a outras. Igualmente, considérase que
dúas ou máis actividades de diferentes titulares comparten local cando ocupan espazos
diferenciados, aínda que non exista delimitación física.

2. A estrutura tarifaria é a seguinte:
A). VIVENDAS.
CÓDIGO CONCEPTO
139 Cota anual
B). ESTABLECEMENTOS
CÓDIGO CONCEPTO
1
Accesorios e vehículos, venda.
2
Alfombras e papeis pintados, Venda,
43 Almacéns frigoríficos e outros.
5
Artigos de pel, peleterías.
6
Artigos de viaxe.
7
Axencias de viaxe.
8
Bancos.
9
Bares e cafés de categoría especial.
91 Outros cafés e bares.
124 Bibliotecas, museos. salas de arte.
11
Bingos e outros xogos de azar
12 Bixuterías.

EUROS
86,90

EUROS
453,75
227,20
2.345,20
268,65
289,15
227,20
1.308,35
473,60
269,70
173,90
1.184,95
183,90
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16
17
19
20
21
22
23
24
10
140
25
73
26
125
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
151
152
153
154
155
45
46
47
48
49
126
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Bombonerías.
Cadros e molduras, lámparas.
Cafeterías.
Carnicerías
Cines.
Clubs, peñas e asociacións culturais.
Colexios e academias de ensino, por planta.
Ídem. Ídem. con internado, por planta.
Colexios profesionais.
Comestibles (epígrafes. 647.1 e 647.2).
Comercio menor toda clase artigos, por planta.
Comercio menor toda clase de artigos de superficie inferior a 75 m2.
Confeiterías,pastelerías, panaderías e bolerías con obrador.
Confeiterías, pastelerías, panaderías e bolerías sen obrador.
Consultorios.
Clínicas de día sen hospitalización.
Corte e confección, modistas e xastrerías.
Cristalerías.
Churrerías.
Depósitos e almacéns pechados ó público.
Discos e cintas de vídeo, venda e alugueiro.
Discotecas.
Droguerías.
Efectos navais.
Estacións de servizo.
Estancos.
Estudios fotográficos.
Farmacias e laboratorios.
Ferrancharías, chatarrerías.
Ferreterías.
Florerías e paxarerías.
Fotografía, venda de material.
Froiterías de ata 20m2 e herboristerías.
Froiterías de mais de 20m2 ata 50m2
Froiterías de máis de 50m2 ata 100m2
Froiterías de mais de 100m2 ata 150m2
Froiterías de mais de 150m2 ata 200m2
Froiterías de mais de 200m2
Garaxes privados, ata 3 prazas
Ídem. de 4 a 25 prazas.
Ídem. de máis de 25 prazas.
Garaxes públicos
Garaxes públicos con lavado.
Granxas de animais.

227,20
270,80
792,80
420,15
524,00
173,90
173,90
183,90
255,80
338,25
473,60
419,35
370,15
173,90
227,20
454,70
269,70
255,80
173,90
269,70
380,00
1.118,50
326,25
454,70
681,35
173,90
183,90
269,70
370,15
454,70
200,30
365,65
227,20
454,45
908,85
1.361,40
1.817,70
2.417,95
88,15
154,00
200,35
339,00
454,70
420,15
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143
51
52
53
54
55
56
58
158
159
59
60
61
62
63
64
65
141
66
67
68
69
70
71
72
74
76
127
77
128
78
79
129
80
130
81
131
82
83
84
85
86
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Hoteis de cinco estrelas
Hoteis e moteis de catro estrelas.
Hoteis e moteis de tres estrelas.
Hoteis e moteis de dúas e unha estrela.
Hoteis-apartamentos e aloxamentos
Turísticos extra hoteleiros e cámpings.
Imprentas e litografías.
Instrumentos musicais.
Librerías.
Local sen actividade
(Substitúese polo último paragrafo do presente artigo 5)
Loterías, administracións de.
Maquinaria diversa, venda e exposición
Material eléctrico e electrodoméstico,ordenadores.
Material de construción.
Mobiliario de oficina, venda e exposición.
Mercerías.
Mobles, exposición.
Mobles, venda en establecementos de superficie ata 150 m2.
Mobles, venda en establecementos de superficie superior a 150 m2.
Mobles de cociña e baño, venda e exposición.
Obxectos de agasallo,decoración e antigüidades.
Obxectos de deporte.
Oficinas e despachos, por unidade.
Ópticas.
Ortopedias.
Papelerías, fotocopias.
Perruquerías e salóns de beleza.
Perruquerías e salóns de beleza de superficie inferior
a 50 m2 e/ou na propia vivenda.
Pensións, hospedarías e hostais.
Ídem sen comida, por habitación.
Perfumerías.
Pescaderías.
Polideportivos, campos de fútbol e similares.
Praterías e xoierías.
Preescolares e garderías infantís.
Quioscos.
Rastrillos e similares.
Reloxerías.
Residencias non clasificadas por turismo, por plta.
Restaurantes de 4 e 5 cubertos.
Restaurantes de 2 e 3 cubertos.
Restaurantes de 1 cuberto.

2.417,95
1.896,15
1.421,45
1.138,70
902,70
454,70
269,70
365,65
86,90
173,90
454,70
365,65
454,70
540,95
173,90
454,70
540,95
902,70
454,70
365,65
269,70
168,80
173,90
454,70
237,80
298,10
200,30
454,70
52,30
269,70
269,70
594,45
397,95
227,20
173,90
269,70
269,70
173,90
933,25
827,70
594,45
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105
89
90
93
156
94
95
96
134
98
99
100
101
103
104
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Restaurantes de menos de 30m2
Sanatorios de máis de 30 camas.
Sanatorios de ata 30 camas.
Servizos de reprodución gráfica.
Sociedades de lecer e casinos.
Supermercados (epígrafes 647.3 e 647.4).
Tecidos e confeccións por planta.
Tendas de roupa e/ou complementos
de menos de 30m2.
Tinturerías e lavanderías.
Transportes públicos e privados.
Venda de localidades.
Veterinarios e perruquerías caninas.
Xeladerías e chocolaterías.
Ximnasios, saunas e similares.
Xogos de lecer.
Xogueterías.
Zapaterías.
Zapaterías, reparación.

297,20
3.032,65
1.818,90
381,95
1.064,25
1.421,45
404,95
168,80
269,70
681,35
93,30
299,00
372,05
400,80
681,35
365,65
309,10
173,90

C). FÁBRICAS E TALLERES INDUSTRIAIS CON RESIDUOS INFERIORES A 1000
LITROS/DIA
CÓDIGO CONCEPTO
135 De 1 obreiro.
108 De 2 a 5 obreiros.
109 De 6 a 10 obreiros.
110 De 11 a 25 obreiros.
111 De 26 a 75 obreiros.
112 De 76 a 125 obreiros.
113 De 126 a 250 obreiros.
114 De máis de 250 obreiros

EUROS
269,70
333,15
454,70
681,35
1.366,85
1.821,05
2.272,25
3.032,65

D). ACTIVIDADES CON VOLUME DE RESIDUOS DENDE 1000 LITROS/DIA
CÓDIGO CONCEPTO
- Con colectores de 1000 litros:
138 Un colector
149 Dos colectores
150 De tres colectores en adiante: Sumarase á tarifa 149:
Por cada colector
- Con colectores de 2400 litros:
148 Cada colector

EUROS
2.417,95
5.819,80
4.110,00

6.795,95
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Para os establecementos ou instalacións non especificados nas relacións B e C a Xunta de
Goberno, a proposta da Administración de Tributos e previo informe do Servizo de Limpeza
resolverá aplicando ó previsto para o grupo de clasificación máis afín.
Os establecementos nos que se desenvolvan, de forma exclusiva, actividades incluídas no
epígrafe 6912: Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos que teñan
subscrito o Convenio de Xestión Integral de Residuos, aplicaráselles a tarifa correspondente a
locais de uso -oficinas e despachos- da relación B que consta no presente artigo. Para a
aplicación da citada tarifa será necesaria xustificación documental consistente en certificación
da Asociación Autónoma Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos
Automóbiles de la Provincia de Pontevedra (ATRA), debendo quedar suficientemente
acreditado o cumprimento efectivo do citado Convenio de Xestión Integral de Residuos.
Para o caso de que os establecementos incluídos nos epígrafes 151 a 155 acrediten diante do
Servizo de Limpeza municipal a contratación dun xestor autorizado para eliminación de
residuos, este servizo poderá informar favorablemente a aplicación dunha tarifa inferior á que
corresponde por superficie.
No caso de locais ou establecementos que optaren por contratar un xestor autorizado para a
recollida, transporte e tratamento da totalidade dos seus residuos comerciais e domésticos,
minorarase a tarifa que figura, segundo a súa actividade, nos apartados B) C) e D) anteriores,
nun 50%. A cota resultante ten o carácter de “mínima para sostemento do custe fixo deste
servizo” de prestación obrigatoria para o Concello. En ningún caso o importe desta cota
resultante pode ser inferior ao importe da “cota mínima de dispoñibilidade do servizo” a que se
refire o apartado 2 do artigo 1º da presente ordenanza fiscal.

ARTIGO 6 PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO
O período impositivo coincidirá co ano natural, o devengo da taxa producirase o 1 de xaneiro
de cada ano e as cotas será irredutibles coa excepción dos supostos de alta e variación de
actividades económicas nos que se producirá o prorrateo por semestres.
Tamén se producirá prorrateo por semestres no caso das baixas de actividades económicas
que foran presentadas no Concello.

ARTIGO 7 ALTAS, VARIACIÓN E BAIXAS
1. As altas nos Padróns fiscais da taxa de lixo produciranse a partir da información contida no
Catastro Inmobiliario, rexistro administrativo regulado no RDL 1/2004 de 5 de marzo.
A efectos da aplicación das taxas reguladas na presente ordenanza, as actuacións dos
Servizos de Xestión e Inspección Tributarias do Concello complementarán e/ou corrixiran os
datos contidos no Catastro Inmobiliario nos casos de omisión do Ben Inmoble no rexistro
catastral, ausencia de división horizontal e outros.
Os titulares catastrais de locais de uso distinto a vivenda deberán comunicar ao Concello os
arrendamentos daqueles, a efectos de causar baixa como contribuíntes e aplicar a tarifa de lixo
segundo o tipo de actividade e a superficie do local, aos titulares das actividades económicas.
A comunicación dos arrendamentos terá efectos, para o titular catastral, no exercicio seguinte
ao da comunicación.
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As altas derivadas de nova construción ou rehabilitación surten efectos para o exercicio
seguinte ao de finalización das obras.
As altas de actividades económicas presentadas na AEAT nos impresos 036, 037 e, no seu
caso, no impreso 840 surten efectos o primeiro día do semestre natural correspondente a data
de inicio da actividade.
Os mencionados documentos 036, 037 e 840 de alta ou variación no censo de empresarios,
profesionais e retenedores surtirán os efectos de notificación de alta ou variación no padrón da
Taxa de lixo comercial, non sendo necesaria, dende un punto de vista legal, a notificación
individual da liquidación incluída no padrón fiscal.
Os titulares de actividades económicas, veñen, así mesmo, obrigados a solicitar licencia de
actividades e instalacións, presentar “declaración responsable” ou “comunicación previa” na
Xerencia Municipal de Urbanismo así como a comunicar os cambios de titularidade na licencia.
2. As variacións derivadas de alteracións de titularidade catastral da vivenda ou local (impreso
901 de declaración catastral) surten efectos para o exercicio seguinte a aquel no que se
produzan.
As variacións de actividades económicas presentadas na AEAT nos impresos 036, 037 e, no
seu caso, no impreso 840 surten efectos o primeiro día do semestre natural correspondente a
data da variación na actividade.
3. As baixas de actividades económicas presentadas na AEAT nos impresos 036, 037 e, no seu
caso, no impreso 840 surten efectos para o exercicio seguinte a aquel no que se formulen. Non
obstante, se as baixas foran formuladas no Concello, surtirán efectos para o semestre seguinte
a aquel no que se formulen.
A omisión das correspondentes declaracións de Alta, Variación ou Baixa así como a omisión da
comunicación de arrendamentos teñen a consideración de infracción tributaria.

ARTIGO 8 INGRESO
De conformidade co artigo 60.3, empregarase como procedemento supletorio e alternativo ao
procedemento de ingreso por recibo, o réxime de autoliquidación.

ARTIGO 9 INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
No relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que correspondan
en cada caso, aplicarase a ordenanza Fiscal Xeral, Lei Xeral Tributaria e restantes normas
complementarias.

DISPOSICIÓNS FINAIS
1ª. No non previsto nesta ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral e restante
normativa de aplicación.
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día súa publicación no Boletín oficial da provincia e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2018, permanecendo en vigor en tanto non se acorden
a súa modificación ou derrogación expresas.
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30 DE DECEMBRO DE 1989
4 DE XANEIRO E 30 DE DECEMBRO DE 1991
23 DE DECEMBRO DE 1992
30 DE DECEMBRO DE 1993
27 DE DECEMBRO DE 1995
30 DE DECEMBRO DE 1996
30 DE DECEMBRO DE 1999
27 DE DECEMBRO DE 2000
30 DE NOVEMBRO DE 2001
26 DE DECEMBRO DE 2002
30 DE DECEMBRO DE 2003
29 DE NOVEMBRO DE 2004
7 DE DECEMBRO DE 2005
30 DE DECEMBRO DE 2006
10 DE DECEMBRO DE 2007
10 DE DECEMBRO DE 2008
11 DE DECEMBRO DE 2009
29 DE NOVEMBRO DE 2010
14 DE DECEMBRO DE 2010
22 DE NOVEMBRO DE 2011
21 DE DECEMBRO DE 2012
30 DE OUTUBRO DE 2014
25 DE NOVEMBRO DE 2015
7 DE DECEMBRO DE 2017
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