
 
 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN 
DO SERVICIO RECOLLIDA DE RESIDUOS 
 
 
A estructura da ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida de residuos 
foi aprobada no Pleno do  7 de novembro de 2011 para ter efectos no exercicio 2012. 
 
Posteriormente no  Pleno do 30 de setembro de 2015 aprobáronse diversas modificacións na 
estructura das tarifas para recoller a casuística de pequenos comercios e establecer un  importe 
máximo para restaurantes e cafeterías, evitando a sobretributación inxustificada. 
 
Durante o 2016 detectáronse diversos casos que poden producir inxustizas na carga tributaria de 
determinados locais, tanto na zona urbana, caso das tendas con gran zona de exposición como as 
moblerías, pero que xeneran pouco residuo sólido urbano, como fóra desta, na rural onde non se 
presta o mesmo servizo de recollida que na urbana. 
 
Para dar cobertura a estas situacións, propónse a modificación do artigo 5 da presente ordenanza 
reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida de residuos, para axustar á realidade a 
carga tributaria dos locais e favorecer o establecemento de comercios e industrias fóra da zona 
propiamente urbana. 
 

Na ordenanza contémplase un lixeira suba para a taxa das vivendas urbanas, pero pola contra se 
recollen dous novas bonificacións, unha segundo a capacidade económica e outra para que se 
poidan beneficiar as familias numerosas. 

A Intervención municipal elevou nota de reparo ao expediente por tratarse dunha taxa de devengo 
periódico, e segundo a propia redacción da ordenanza o devengo produciríase o 1 de xaneiro, sen 
que se prevea que a tramitación íntegra do expediente poida estar rematada antes de esa data. 

 
A pesar que a tramitación completa se retrase con posterioridade ata ao 1 de xaneiro de 2017, 
propónse que que se poida aplicar con efectos desa data por ser máis beneficioso en xeral para os 
contribuíntes. 
 
Por todo elo, proponse ao Pleno a aprobación da modificación da ordenanza reguladora da taxa 
pola prestación do servicio de recollida de residuos,  para a súa aplicación para o exercicio 2017 
 
 

PROPOSTA: 
 
PRIMEIRO.- Levantar a nota de reparo da Intervención municipal. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a modificación dos artigos 4 e 5 da ordenanza fiscal 2.11 reguladora da taxa 
por prestación do servicio recollida de residuos, segundo a redacción que figura como anexo a este 
acordo para a súa aplicación con efectos do 1 de xaneiro do 2017. 
 
TERCEIRO.- Exponer  no Taboleiro de Anuncios da Entidade durante 30 días, como mínimo, dentro 
dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que 
consideren oportunas. O anuncio de exposición pública publicarase no Boletín Oficial da Provincia. 



 
 
 
 
No caso de que non se houberan presentado reclamacións, entenderase definitivamente adoptado 
o acordo ata entón provisional publicando no Boletín Oficial da Provincia do acordo definitivo, 
incluíndo o provisional elevado automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza, 
sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación. 
 
CUARTO.- Faculta-lo Alcalde para levar a cabo tódolos trámites necesarios para a consecución deste 
fin. 
 
 

Cedeira, 22 de novembro de 2016 
 

O ALCALDE, 
 
 

Pablo Diego Moreda Gil 
 


