




"FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

I. O artigo 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TR da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, dispón que "as entidades locais, nos termos previstos nesta lei, poderán 
establecer taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local, así 
coma pola prestación de servizos públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia 
local que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos." 

"En todo caso, terán a consideración de taxas, as prestacións patrimoniais que establezan as entidades 
locais: (...)B) pola prestación dun servizo público ou realización dunha actividade administrativa en réxime 
de dereito público de competencia local que se refira, afecte o beneficie dun modo particular ao suxeito 
pasivo, cando se produza calquera das circunstancias seguintes: (...) a) que non sexa de solicitude ou 
recepción voluntaria para o administrado" 

II. O Concello de Rianxo, en exercicio da súa potestad tributaria, adoptou acordo de imposisión e 
ordenanción da taxa polo servizo de recollida de Lixo, mediante a aprobación da ordenanza fiscal 
número 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida de lixo. 

O artigo 2.1. da ordenanza fiscal define o feito impoñible da mesma como: "a prestación do servizo 
de recepción obrigatoria de recollida de lixo domiciliario e resíduos sólidos urbáns de vivendas, 
aloxamentos e locais ou establecementos onde se exerzan actividades industríais, comerciais, 
profesionais, artísticas e de servizos" 

III. A nova Lei 22/2011 de Resíduos s Solos contaminados, non emprega o término "resíduos sólidos 
úrbans", posto que efectúa unha nova clasificación da tipoloxía dos residuos en "residuos 
domésticos" e "residuos comerciais". A LRSC define como residuos domésticos, entre outros, "os 
xenerados nos hogares como consecuencia das actividades domésticas" e os "resíduos similares aos 
domésticos xenerados en servicios e industrias". (artigo 3.b da LRSC) 

Esta nova categorización en residuos domésticos e resíduos comerciais respecto da anterior 
omnicomprensiva tipoloxía de resíduos como RSU ten incidencia directa na atribución de 
competencias e na configuración do servizo de recollida coma obrigatorio ou non, pois a LRSC 
califica como servicio público obrigatorio local a recollida, transporte e tratamento de resíduos 
domésticos xenerados nos hogares, e non así os resíduos comerciais e os residuos domésticos 
xenerados na industria. No caso de stos residuos, o productor pode optar por xestionalos por sí 
mennso, acreditando unha correcta xestión ante a entidade local ou ben acollerse a un sistema 
público de xestión de residuos, salvo no caso de que a entidade local prevea na súa normativa 
propia a incorporación dos productores ao seu sistema. 

Xa que logo, o servizo de recollida de residuos domésticos e asimilados a doméstico se configura 
coma un servicio público local de carácter obrigatorio no Concello de Rianxo, por aplicación da 
normativa estatal básica e da propia normativa municipal. A propia Lei de Bases de réxime Local 
configura a recollida de residuos como un servicio público minimo esencial e obrigatorio en todos 
os Concellos, e no artigo 86 do mesmo texto legal establécese unha reserva expresa do mesmo a 
prol das entidades locais. 

Non queda dúbida algunha pois, de que o servizo de recollida de residuos domésticos e asimilados a 
domésticos xenerados nas industrias e comercios (segundo a terminoloxía da normativa de residuos 
vixente) configúrase como un servicio publico obrigatorio e universal no Concello de Rianxo. 

IV. Sentadas as bases anteriores, a cuestión que resta por analizar é o feito alegado pola recurrente 
de que no seu taller de carpintería non se xeneran resíduos similares aos domésticos. 





FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

1. A ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa polo servizo de recollida de lixo, no artigo 2.1. 
define o feito impoñible da mesma como: "a prestación do servizo de recepción obrigatoria de 
recollida de lixo domiciliario e resíduos sólidos urbáns de vivendas, aloxamentos e locais ou 
establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de 
servizos". 

Polo tanto, non é pertinente unha baixa no padrón da taxa do lixo, aínda que sí é pertinente unha 
modificación na tarifa pola que está a tributar. 

II. O artigo 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TR da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, dispón que: 

"as entidades locais, nos termos previstos nesta lei, poderán establecer taxas pola utilización 
privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local, así coma pola prestación de servizos 
públicos ou a realización de actividades administrativas de competencia local que se refiran, afecten 
ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos. 

En todo caso, terán a consideración de taxas, as prestacións patrimoniais que establezan as entidades 
locais: (...) 
 
 
B) pola prestación dun servizo público ou realización dunha actividade administrativa en réxime de 
dereito público de competencia local que se refira, afecte o beneficie dun modo particular ao suxeito 
pasivo, cando se produza calquera das circunstancias seguintes: 

a) que non sexa de solicitude ou recepción voluntaria para o administrado" 

III. O Tribunal Supremo en numerosas sentenzas ten declarado que para a esixencia da taxa pola 
prestación do servizo de xestión de resíduos sólidos urbáns, non é precisa a producción efectiva de 
resíduos, pois o determinante do feito impoñible é a posibilidade de facer uso de tal servizo, con 
abstracción de que o suxeito pasivo contribuira ou non á formación de residuos. 

IV. A STS de marzo de 2003 afirma que "é doctrina reiterada deste Tribunal que a taxa referida 
devéngase na medida en que o servizo de recollida de lixo esté establecido, e os locais, vivendas, etc 
se atopen na ruta que seguen os vehículos de recollida, sendo a estes efectos intrascendente que 
unha vivenda (ou local) concreta se atope desocupada....(...) A taxa devéngase non só cando se 
recolle efectivamente lixo ("acto'), senon cando existe a posibilidade ("potencia') de emprega-lo 
servizo". No mesmo senso, STS de 24 de febreiro de 2004, entre outras. 

A STS de 18 de novembro de 2003, na mesma liña, engade que a razón de ser da taxa consiste en 
"costear o sostemento dun servizo en beneficio do suxeito pasivo e de toda a poboación, se produza 
ou non un aproveitamento específicamente coantificable e empregue ou non o interesado o servizo" 

V. O artigo 8, apartado 2, da ordenanza fiscal número 9 reguladora da taxa de recollida de lixo do 
Concello de Rianxo, di que "cando se coñeza, xa de oficio ou por comunicación dos interesados, 
calquera variación dos datos figurados na matrícula, levaranse a cabo nestas as modificacións 
correspondentes, que xurdirán efectos a partires do período de cobranza seguinte ó da data en que 
se haxa efectuado a declaración. 

Dos antecedentes do expediente despréndese que a data a considerar, a efectos de modificar o 
censo da taxa polo servizo de recollida do lixo e outubro de 2018, en aplicación do artigo 8.2 da 
ordenanza vixente no 2018, e da teoría dos actos propios, posto que no escrito de 17 de xullo de 





€/cuadrimestre)", se ben coa advertencia de que, en caso de exercer de novo a actividade no futuro, 
deberá comunicalo ao Departamento de Recadación. A modificación referida xurdirá efectos primeiro 
cuadrimestre 2019 e seguintes, por ter sido comunicada a baixa o 22.10.2018. 

Este é o meu informe que, non obstante, someto a calquera outro mellor fundado en dereito." 

En uso das atribucións que me confire a lexislación elevo á Xunta de Goberno Local a seguinte 
PROPOSTA DE ACORDO: 

PRIMEIRO 

Desestimar a baixa no censo da taxa pola recollida do lixo, presentada por  o 14 de maio de 
2015, polos motivos expostos na parte expositiva. 

SEGUNDO 

Modificar o censo da taxa polo servizo de recollida de lixo, para que xurda efectos no primeiro 
cuadrimestre de 2019 e seguintes: 

suxeito pasivo Obxecto Tributario Dirección e tarifa anteriores Dirección e tarifa nova 

xxxxxxx 

xxxxxx 

xxx — carpintería de madeira 

e metal (68,57 €/cuadrimestre, ata 2019 — 

63,11 €/cuadrimestre, desde 2020) 

xxxxxx — c arpintería de 

madeira e metal(27,39 

€/cuadrimestre, ata 2019 — 25,21 

€/cuadrimestre, desde 2020) 
 

TERCEIRO 

Anular as liquidacións seguintes: 

Exercicio e período ID Ref catastral Dirección Tarifa e cota Situación 

2019-1 494000 xxxxxxxx xxxxxx Taller carpintería madera e metal / 68,57€ 

Ditada providencia de 

constrinximento-carga 

ATRIGA 

2019-2 554609 xxxxxxxxxx xxxxxxx Taller carpintería madera e metal / 68,57€ 

Ditada providencia de 

constrinximento-carga 

ATRIGA 

2019-3 578184 xxxxxx xxxxxxxx Taller carpi ntería madera e metal / 68,57€ 

Ditada providencia de 

constrinximento-carga ATRIGA 

2020-1 585179 xxxx xxxxxxx Taller carpintería madera e metal / 63,11€ Executiva-pendente de cobro 

2020-2 626765 xxxxxx xxxxxxxxxx Taller carpintería madera e metal / 63,11€ Executiva-pendente de cobro 

2020-3 660962 xxxxxxx xxxxx Taller carpintería madera e metal / 63,11€ Executiva-pendente de cobro 

2021-1 689573 xxx xxxxxx Taller carpintería madera e metal / 63,11€ Voluntaria-pendente de cobro 
 

CUARTO 

Aprobar as seguintes liquidacións da taxa pola recollida de lixo: 

Exercicio e 
período 

ID Suxeito pasivo Ref catastral obx tributario 
Dirección obxecto 

tributario 
Tarifa Cota 

2019-1 700422 

xxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

27,39€ 

2019-2 700423 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

27,39€ 



2019-3 700424 

xxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

27,39€ 

2020-1 700425 

xxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

25,21€ 

2020-2 700426 

xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

25,21€ 

2020-3 700427 

xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

25,21€ 

2021-1 700428 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxx 

Local non expresamente tarifado. 
Servizo alterno 

25,21€ 

 

QUINTO 

Notificar o acordo á interesada xunto co réxime de recursos aplicable, e dar traslado do mesmo a 
intervención e recadación. 

S EX T O  

Comunicar o acordo á ATRIGA, para os seus efectos.» 

06.05.2021. A Xunta de Goberno Local celebrada en dita data adopta o acordo nos termos previstos 
na proposta elevada polo alcalde. 

Vistos os antecedentes expostos, esta funcionaria, emite as seguintes CONSIDERACIÓN XURÍDICAS: I) 

NORMATIVA 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TR da Lei reguladora das 
facendas Locais. 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 decembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de 

Vehículos. - Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida do lixo. 
 
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídíco dos funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional. 

II) FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

PRIMEIRO. Os motivos de impugnación á vía de constrinximento previstos no artigo 167 da Lei 
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LXT), únicos polos que se pode recorrer unha vez 
chegados a esta fase do procedemento, son os seguintes: 

• Extinción total da débeda ou prescrición do dereito a esixir o pago. 
• Solicitude de aprazamento, fraccionamento ou compensación en período voluntario e outras 

causas de suspensión do procedemento de recadación. 
• Falta de notificación da liquidación. 
• Anulación da liquidación. 
• Erro ou omisión no contido da providencia de constrinximento que impida a identificación do 

debedor ou da débeda obxecto da prema. 

SEGUNDO. Constan anuladas as liquidacións obxecto do recurso, na Xunta de Goberno Local 
celebrada o día 06.05.2021. 





“ En relación co expediente N9.0/773/21, achego a notificación do Concello de Rianxo recibida o 
xoves 13 de Maio respecto as solicitudes presentadas para a baixa no padrón do inmoble das que non 
tiveramos resposta ata este momento. Con respecto a resolución que notifican teño as seguintes 
cuestións: 

·Na solicitude presentada ante o ATRIGA indícase que o inmoble sobre o que se solicita a baixa no 
padrón serve de alpendre da vivenda sita na mesma parcela. Este dato é omitido na sección 
ANTECEDENTES da resolución e non se ten en conta nos fundamentos para desestimar a pretensión 
da baixa do padrón do inmoble. Tendo en conta o uso do inmoble como cuberto, que ten a mesma 
referencia catastral da vivenda sita na mesma parcela e que xa se paga a correspondente taxa do lixo 
pola vivenda, os fundamentos nos que se basa a resolución están incompletos para desestimar a 
pretensión. 

·Na resolución indican que na solicitude presentada en Maio do 2018 non se menciona expresamente 
o cese de actividade no inmoble e por esta razón deciden ignorar esta solicitude para só considerar a 
seguinte presentada en Outubro do 2018. Respecto a iso hai que aclarar que a situación do inmoble 
era a mesma en Maio que en Outubro do 2018, é decir, xa non había actividade no inmoble dende o 
2007, e o formulario de solicitude de baixa non consta de ningún campo para motivar a baixa. Se o 
concello atendese a solicitude de Maio do 2018 e notificase a súa resolución, pola nosa parte 
poderiamos presentar as alegacións pertinentes para aclarar que a baixa se debe ao cese de 
actividade e polo tanto tería efecto dende a data da solicitude de Maio do 2018. 0 feito de non 
responder esa solicitude levounos a presentar unha nova en Outubro do mesmo ano. En calquer caso, 
ao non ter resolto a solicitude previa de Maio do 2018 pode considerarse a segunda solicitude como 
achega de información complementaria a solicitude primeira. 

·Sendo esta resolución a primeira notificación que temos con respecto a tódalas solicitudes de baixa 
presentadas dende o 2018, como é posible que esta esgote a vía administrativa deixando a única 
posibilidade de alegar os puntos anteriores por medio dun recurso contencioso administrativo? 

·Dende tesouraría do Concello de Rianxo non se está atendendo a preferencia de notificación 
electrónica. Na solicitude presentada ante o ATRIGA e trasladada ao Concello indícase a preferencia 
de notificación electrónica mediante Notific@, plataforma na que figuramos inscritas tanto a 
solicitante como a representante e na que figura como medio preferente. Porén, a notificación 
recibida foi enviada por correo ordinario. Outras notificacións do Concello de Rianxo foron recibidas 
por Notific@ polo que entendemos non hai ningún impedimento tecnolóxico para efectuar este tipo 
de notificacións” 

Dacordo co exposto, cómpre facer as seguintes      

      CONSIDERACIÓNS 



PRIMEIRA.- Segundo o disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas : 

- A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en tódolos 
procedementos calquera que sexa a súa forma de inicación, exceptuándose  os 
supostos de terminación do procedemento por pacto ou convenio , así coma os 
procedementos relativos ao exercizo de dereitos sometidos unicamente ao deber de 
declaración responsable ou comunicación á Administración.  

- O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola 
norma reguladora do correspondente procedemento, si ben este prazo non poderá 
exceder de seis meses salvo que unha norma con rango de Lei estableza un maior ou 
así veña previsto no Dereito da Unión Europea. 

- Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo , iste 
será de tres meses.  

-O persoal ao servizo das Administracións Públicas que teñan ao seu cargo o 
despacho dos asuntos, así coma os titulares dos órganos administrativos 
competentes para instruir e resolver sos directamente responsables, no ámbito das 
súas competencias, do cumprimento da obriga legal de ditar resolución expresa ex 
prazo.  

O incumprimento de dita obriga dará lugar á esixencia de responsabilidade 
disciplinaria , sen perxuizo da que houbera lugar dacordo coa normativa aplicable.  

SEGUNDA.- Pola súa banda o artigo 29 da xa citada Lei 39/2015, de 1 de outubro, establece 
que  os termos e prazos establecidos nesa e noutras leís obrigan ás autoridades e persoal ao 
servizo das Administracións Públicas competentes para a tramitación dos asuntos . 

TERCEIRA.-  Destacar tamén que tanto o artigo 103 da Constitución Española como o artigo 
3 da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público establecen que a 
Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa con 
sometemento pleno á Lei e ao Dereito.  

CUARTA.- Recordámoslle que aínda tendo en conta  as dificultades técnicas e prácticas ás 
que poida enfrontarse unha administración local para facer fronte ao exercicio das súas 
competencias, iso non pode ser óbice para a inobservancia das normas básicas que o rexen, 
nin pode explicar que un expediente non se tramite nos prazos legalmente  esteblecidos. 







O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con  
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoo atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 




