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ORDENANZA FISCAL Nº 26, REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE LIMPEZA DE 

PARCELAS, SOLARES E EDIFICACIONS. 

 

    

  Artigo 1º: - FUNDAMENTO E NATUREZA    

  

  

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 

106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de 

conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais (RD Lexislativo /2004 de 5 de marzo), este Concello establece a "Taxa 

polo servizo de limpeza de parcelas, solares e edificacións”, que se rexerá pola presente 

Ordenanza Fiscal, cales normas atenden ao previsto no artigo 57 do citado Texto 

Refundido. 
 

    

  Artigo 2º: -FEITO IMPOÑIBLE    

  

  

1. -Constitúe o feito impoñible da Taxa, a prestación de servizo de limpeza de parcelas, 

solares,  edificaciónss e análogos (corte de silvas e outros análogos), ben sexa a 

solicitude de particulares interesados, ou ben sexa de oficio, por razóns de seguridade e 

ornato, sempre que a prestación de devandito servizo redunde en beneficio do suxeito 
pasivo. 

2. -Non estará suxeito a esta Taxa os servizos que se presten en beneficio da 

xeneralidade ou dunha parte considerable da  poboación do Municipio ou en casos de 

calamidade ou catástrofe pública oficialmente declarada. 
 

    

  Artigo 3º: - SUXEITO PASIVO    

  

  

Son suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas o xurídicas e as Entidades a que 

se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan usuarios ou ocupantes das 
fincas que fosen obxecto da prestación do servizo.  

Será suxeito pasivo substituto do contribuínte, o propietario das fincas que fosen 

obxecto da prestación do servizo. 
 

    

  Artigo 4º: - RESPONSABLES    

  

  

1.-Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas 
físicas ou xurídicas as que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.  

2.-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 sinale o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 
 

    

  
 

Artigo 5º: -EXENCIÓNS SUBXECTIVAS    

    Non se concederá exención algunha no  pago da Taxa. 
 

    

  Artigo 6º: - COTA TRIBUTARIA    

  

  

1.-A cota tributaria determinarase en función do número de efectivos, tanto persoais 

como materiais que se empreguen na prestación do servizo, o tempo investido neste, e o 

recorrido efectuado polos vehículos que actúen. 

 

 

 

 



 

-Para tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa: 

 

Epígrafe primeiro. Persoal: 

 

a).- Por c/ peón, por hora ou fracción 11,82 € 

b).- Por c/.peón especialista, por hora ou fracción 12,32 € 

c).- Por c/oficial 1ª ou conductor      13,02 € 

c).- Por c/ capataz, por hora ou fracción 19,91 € 

d).- Por c/ técnico urbanístico, por hora ou fracción 22,72 € 

 

Epígrafe segundo. Material: 

 

 

a) Por cada pala, por hora ou fracción: 35,00 € 

b) Por cada tractor desbrozadora trasera ou similar, por hora ou 

fracción: 

32,00 € 

c) Por cada tractor desbrozadora de brazo ou similar, por hora ou 

fracción: 

34,00 € 

e) Por cada camión, por hora ou fracción 40,00 € 

f)  Por outra maquinaria (desbrozadora…) 20,00 € 

 

Nota común ás epígrafes primeira e segunda: O tempo investido na prestación do servizo 

computarase desde a saída ata o regreso ao parque. 

 

3.-A cota tributaria total será a suma das correspondentes ás das epígrafes da tarifa. 
 

    

  
 

Artigo 7º: -DEVENGO    

  

  
Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuír cando se saia do pañol a dotación 

correspondente, momento no que se inicia, a todo os efectos, a prestación do servizo. 
 

    

  

 
Artigo 8º: -LIQUIDACIÓN E INGRESO    

  

  

De acordo cos datos que certifique o Negociado de Servizos, os servizos tributarios deste 

Concello practicarán a liquidación correspondente que será notificada para ingreso directo 

na forma e prazos sinalados polo  Regulamento Xeral de Recadación.  
 

  
 

  
 

Artigo 9º: - INFRACCIÓNS E SANCIÓNS    

  

  

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que as 

mesmas correspóndanlle en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da 

Lei Xeral Tributaria. 
 

  
 

  
 

 

DILIXENCIA 

 

Para facer constar que a presente ordenanza fiscal foi aprobada no Pleno celebrado o 13 de 

setembro de 2012, e publicado no BOP nº 212 de data 07/11/2012, e entrara en vigor ao día 

seguinte da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou 

derrogación expresa. 


