
eput ión rovin i l e urense

nuncio

orporación Provincial na sesión do de xuño de

aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas

do servizo intermunicipal delegado de recollida tratamento e

eliminación de residuos sólidos urbanos e dos puntos limpos da

provincia de Ourense

Unha vez sometida a información pública mediante anuncio

inserido no OP n º do de xullo de durante o prazo

de días hábiles non se formulou ningunha alegación ou

reclamación quedando aprobada definitivamente polo que se

publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza

Título preliminar disposición xerais

rtigo Obxecto fundamento e ámbito territorial de aplica

ción

onstitúe o obxecto da presente Ordenanza fiscal a orde

nación e imposición das taxas correspondentes ao servizo inter

municipal delegado de recollida tratamento e eliminación de

residuos sólidos urbanos e puntos limpos nos municipios de

vión ande altar eariz oborás ntrimo udiña O

rixo Larouco Lobeira Lobios Muíños Peroxa O Pereiro de

guiar Petín Porqueira Punxín San maro San ristovo de

ea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Vilamarín e Vilamartín

de Valdeorras

aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da

eputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da

competencia delegada polos concellos de referencia a través

do convenio marco de cooperación entre a eputación

Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a pres

tación en réxime de prestación delegada e con carácter inter

municipal do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos

nos municipios que se adhiran OP n º do de xaneiro de

O ámbito territorial de aplicación desta ordenanza está inte

grado polos termos municipais dos concellos relacionados no

apartado

Título primeiro da taxa polo servizo intermunicipal delegado

de recollida tratamento e eliminación de residuos sólidos

urbanos

rtigo eito impoñible

onstitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici

pal delegado de recollida tratamento e eliminación de resi

duos sólidos urbanos nos municipios relacionados no artigo

da presente ordenanza a prestación nos termos municipais res

pectivos do servizo referenciado a vivendas e establecementos

ou locais destinados a calquera tipo de actividade susceptible

de produción de residuos sólidos urbanos incluídas as que care

zan de contido económico O dito servizo ten o carácter de ser

vizo público de prestación obrigatoria para os suxeitos pasivos

ntenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo

de puntos limpos dispoñible para o conxunto da poboación

empadroada nos municipios de aplicación e para as persoas

que aínda sen estaren empadroadas sexan contribuíntes ou

substitutos do contribuínte na taxa de recollida tratamento e

eliminación de residuos do servizo intermunicipal delegado que

se presta nos ditos municipios

prestación do servizo a cada vivenda local ou establece

mento constitúe un feito impoñible diferenciado dando lugar á

devindicación da correspondente taxa incluso nos supostos en

que varias vivendas locais ou establecementos pertenzan a un

mesmo suxeito pasivo

Non están suxeitas á taxa as vivendas locais e establece

mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias

de feito

a toparse en estado de ruína oficialmente declarado polo

concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente

declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón

producirase de oficio pola dministración tributaria unha vez

comunicada polo concello a correspondente declaración de

ruína

b Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupa

ción Para estes efectos considéranse como tales unicamente

os inmobles que carezan dos servizos de subministración de

auga potable evacuación de augas residuais e subministración

de enerxía eléctrica declaración da non suxeición da taxa no

suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro

ducirase a instancia de parte e previa a acreditación de que

o inmoble non dispón dos servizos de auga evacuación de

augas residuais e subministración de enerxía eléctrica

ntenderase que o inmoble carece destes servizos cando estea

dado de baixa como usuario en todos os servizos sinalados con

carácter definitivo pola entidade subministradora ou presta

dora No caso de que non se acredite este extremo o inmoble

considerarase utilizable ou ocupable e devindicará a taxa

correspondente

Para os efectos da definición do feito impoñible considé

ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis

lación vixente sobre residuos sólidos e na ordenanza ou orde

nanzas que regulen o servizo

rtigo Suxeitos pasivos

Son suxeitos pasivos en concepto de contribuíntes as per

soas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo

da Lei xeral tributaria que ocupen ou utilicen as vivendas

e locais aos que se preste o servizo ben sexa a título de pro

pietario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue

o dereito ao uso do inmoble como o usufruto uso habitación

arrendamento precario ou calquera outro

n todo caso terá a consideración de substituto do con

tribuínte o propietario das vivendas ou locais que poderá

repercutir se é o caso as cotas satisfeitas sobre o ocupante

ou usuarios

Sen prexuízo do anterior a dministración tributaria ao xes

tionar a taxa poderá realizar a facturación ao ocupante do

inmoble de conformidade co establecido no artigo

No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan

do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio

ridade á data de entrada en vigor da presente ordenanza con

sideraranse suxeitos pasivos as persoas que figuren como con

tribuíntes no padrón da taxa de abastecemento de auga

Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri

butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que

a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais

lles atribúe tal responsabilidade

rtigo Período impositivo e devindicación

O período impositivo coincidirá co ano natural ou co

tempo efectivo de prestación do servizo durante o ano natu

ral no suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón

de contribuíntes con efectos posteriores ao de xaneiro de

conformidade co disposto nos apartados e deste artigo e

no artigo

omo regra xeral e dado o carácter obrigatorio e perma

nente do servizo gravado así como o feito da súa efectiva

implantación no momento da entrada en vigor da presente

ordenanza a taxa devindicarase por ano completo o de

xaneiro de cada exercicio natural para todos os inmobles suxei

tos conforme co disposto no artigo

No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como

usuario de calquera dos servizos aos que se refire o artigo
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b da presente ordenanza con posterioridade ao de xanei

ro nese exercicio a taxa entenderase devindicada a partir da

primeira data na que se produza a alta nun dos amentados ser

vizos cota tributaria aplicable neste suposto será o resulta

do de ratear a cota tributaria anual polo número de días natu

rais dende a data da devindicación

No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con

posterioridade ao de xaneiro de cada exercicio tributario a

devindicación entenderase producida con efectos ata a data de

efectividade da baixa cota tributaria aplicable neste supos

to será o resultado de ratear a cota tributaria anual polo núme

ro de días naturais dende a data da devindicación ata a da

baixa

Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei

tos pasivos con posterioridade ao de xaneiro de cada exerci

cio tributario estas modificacións producirán efecto na data de

efectividade da modificación imputándose a parte da cota tri

butaria anual que corresponda a quen fose suxeito pasivo en

cada período temporal de prestación do servizo

rtigo ota tributaria

cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa denomi

nada tarifa determinada en función da natureza e destino dos

inmobles en atención á súa capacidade estimada de produción

de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do

servizo

Para estes efectos a capacidade estimada de produción de

residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes

recolléndose no anexo as táboas de abonados equivalentes

para cada tipo de actividade outorgándose o valor da unidade

ás vivendas do medio rural

No caso das vivendas serán de aplicación as tarifas conti

das no anexo epígrafe primeiro nas que se diferencian dúas

tarifas

a Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo

caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é

de catro a seis veces por semana

b Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo

caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é

dunha a tres veces por semana

inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala

dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa

o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais ambos os dous

definidos exclusivamente pola súa periodicidade sen conside

ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se

sitúen as ditas vivendas

No caso de locais ou establecementos dedicados a activida

des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos as

tarifas aplicables son as contidas no anexo epígrafe segundo

establecidas en función da capacidade de produción de resi

duos estimada para cada tipo de actividade

No suposto de actividades non recollidas no anexo determi

naranse os abonados equivalentes mediante resolución motiva

da por referencia á produción estimada de residuos sólidos

urbanos tras a audiencia previa do interesado

s tarifas referidas a un ano serán divisibles por días natu

rais nos casos previstos na presente ordenanza

ando nun mesmo local ou establecemento se realicen

varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo

cada unha delas tributará de xeito independente conside

rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade

devindicándose e liquidándose a cota tributaria corresponden

te por cada unha delas

Por excepción no caso dos restaurantes con servizo de bar ou

cafetería considerarase só como actividade a de restaurante

ando a aplicación das tarifas do anexo epígrafe segun

do veña determinada pola superficie dos locais ou establece

mentos considerarase como tal a superficie útil total do local

que figure no atastro

Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva

calquera actividade susceptible de produción de residuos apli

carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun

do Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti

vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que

carezan de acceso independente n caso contrario aplicarase

a regra establecida no apartado

tarifa especial de locais ou establecementos con conte

dor exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecementos

cuxa produción semanal de lixo en quilogramos sexa superior

a dez veces os abonados equivalentes da actividade proce

dencia da súa aplicación declararaa de oficio a administración

tributaria previa a tramitación dun expediente contraditorio

no que se acreditará a realidade da produción de residuos do

local ou establecemento afectado Na resolución que declare a

aplicación deste réxime especial concretarase o volume e

número de contedores exclusivos que deberá utilizar o local ou

establecemento de que se trate en función da produción de

residuos acreditada no expediente

aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de

parte no caso en que se modificase a capacidade de produción

de residuos sólidos urbanos

s resolucións sobre aplicación do réxime especial de tarifas

de locais con contedor exclusivo así como as súas revisións ou

modificacións posteriores terán efectos a partir da data de

emisión do acto administrativo correspondente

rtigo Normas de xestión liquidación inspección e recada

ción

Para os efectos da aplicación da presente ordenanza con

siderarase administración tributaria á que en cada caso exerza

a competencia de xestión tributaria e recadación eputación

Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos

en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos

concellos

s normas de xestión contidas no presente artigo serán en

todo caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando

esta sexa realizada pola eputación Provincial de Ourense No

caso en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os

concellos ou outras entidades estas normas serán de aplicación

supletoria en defecto de normas específicas de xestión

taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria a

partir dun padrón que se formará anualmente aprobándose

mediante resolución da Presidencia ou do órgano en cada caso

competente en caso de que a administración tributaria non

sexa a eputación O padrón recollerá os seguintes datos para

cada feito impoñible do que a administración teña constancia

a Nome ou razón social e número de identificación fiscal do

suxeito pasivo arase constar a identificación do titular do

inmoble como contribuínte agás no caso de que a administra

ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha

persoa diferente en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante

ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs

tituto do contribuínte

b dentificación do inmoble ao que se presta o servizo

c ata de devindicación da taxa e período impositivo

d ota tributaria líquida determinada pola tarifa aplicable

conforme á presente ordenanza especificando o epígrafe apli

cable

e Prazos para o pagamento voluntario da taxa que en ningún

caso será inferior a dous meses

o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n º · X o v e s s e t e m b r o



O padrón especificará para cada exercicio tributario se

a cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ao

ano detallando de ser o caso a periodicidade que se estable

za e os correspondentes prazos para pagamento en período

voluntario

O padrón será obxecto de publicación no oletín Oficial da

Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos ademais de

na páxina web da eputación Provincial de Ourense s modifi

cacións altas e baixas que se produzan ao longo do exercicio

tributario incorporaranse ao padrón mediante resolución da

Presidencia que será obxecto de notificación individualizada

aos interesados sen prexuízo da súa publicación

omo norma xeral o padrón de contribuíntes será aproba

do e publicado antes do de decembro do exercicio inmedia

tamente anterior a aquel no que deba producir efectos que se

producirán en todo caso a partir do de xaneiro do exercicio

de referencia

Non obstante o anterior e con carácter excepcional cando

existan circunstancias que o xustifiquen o padrón poderá ser

obxecto de aprobación posterior sendo válido e producindo

igualmente os seus efectos a partir do de xaneiro do exerci

cio ao que se refira

s modificacións altas e baixas individuais no padrón leva

ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados cando se

modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no

padrón e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou

se é o caso a partir da data na que a administración tiña a obri

ga de realizar de oficio a modificación conforme ao disposto

no parágrafo seguinte

administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi

cio as modificacións altas e baixas no prazo máximo de dez

días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno

dos feitos determinantes da modificación de que se trate

n todo caso os interesados terán a obriga de comunicar á

administración calquera feito con transcendencia tributaria

susceptible de modificar os datos do padrón sen que sexan

admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos

padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo

interesado da súa obriga de comunicar os cambios producidos

e en todo caso cando estes non fosen coñecidos pola adminis

tración tributaria

facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta

blecida nos padróns mediante a emisión dos correspondentes

recibos que serán comunicados aos interesados a efectos pura

mente informativos comunicación dos recibos non terá o

carácter de notificación da liquidación tributaria que se

entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres

pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación

puntual do dito padrón

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non

sexa o titular do inmoble ao que se presta servizo a factura

ción realizarase directamente aos ocupantes ou usuarios sen

que teña lugar a substitución do contribuínte sempre que con

corran os seguintes requisitos

a Que sexa solicitada conxuntamente polo propietario e o

ocupante ou usuario achegando o título xurídico que lexitima

o uso ou ocupación

b Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria

dos recibos

n ausencia destes requisitos ou cando deixen de producirse

a facturación realizarase ao propietario na súa condición de

substituto do contribuínte n particular nos supostos de non

pagamento en período voluntario polo contribuínte a adminis

tración tributaria poderá proceder á modificación do padrón

correspondente excluíndo ao contribuínte do padrón no que

só figurará o substituto do contribuínte con efectos da data da

modificación

Nos supostos previstos no artigo da presente ordenan

za a xestión da taxa de recollida tratamento e eliminación de

residuos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da

taxa do servizo de abastecemento domiciliario de auga pota

ble aprobándose un único padrón para ambas as dúas taxas

Para todos os efectos entenderase como domicilio de

cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do

seu substituto conforme coa lexislación tributaria vixente

No non previsto nesta ordenanza a inspección e recada

ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria

vixente que resulte de aplicación

Título a taxa pola prestación do servizo intermunicipal de

puntos limpos

rtigo eito impoñible

onstitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de

instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre

gados ou depositados nelas así como recollida a domicilio

deste tipo de residuos nos casos e condicións en que a

Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta

prestación

rtigo onificacións

stablécese unha bonificación do das tarifas xerais da

taxa ás persoas físicas que figuren no padrón de habitantes dos

concellos nos que é de aplicación a presente ordenanza e ás

persoas físicas e xurídicas así como ás entidades ás que se refi

re o artigo da Lei xeral tributaria que figuren como suxei

tos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermunicipal de

recollida tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

regulada no título

sta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi

cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco

llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que

se atopa incluída en calquera dos supostos que dan dereito á

bonificación Para a súa efectividade os beneficiarios deberán

identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos No

caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo

da Lei xeral tributaria os beneficiarios deberán comuni

carlle á administración tributaria a designación das persoas

autorizadas para efectuar a entrega ou solicitar a recollida dos

residuos achegando documento acreditativo da súa vinculación

co beneficiario orresponderalles a estas persoas a obriga de

identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli

da dos residuos

rtigo evindicación

taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos devindícase no momento da entrega ou solicitude de

recollida dos residuos de que se trate

rtigo ota

cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos establecida en función da tipoloxía e peso

dos residuos entregados contía desta tarifa recóllese para

cada tipo de residuo no anexo da presente ordenanza

rtigo Normas de xestión

O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos tal efecto a taxa esixirase en

réxime de autoliquidación que será realizada polo interesado

coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos

Realizado o pagamento expedirase e entregaráselle ao intere

sado un recibo acreditativo do pagamento
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O pagamento poderá realizarse en efectivo mediante domi

ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza

do pola administración tributaria sempre que nos puntos de

entrega existan os medios materiais para a súa realización

Título Réxime sancionador

rtigo nfraccións e sancións

n materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas na presente ordenanza fiscal ateranse ao disposto

na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o

efecto

isposición adicional

on efectos do de xaneiro de modifícase a denomi

nación e o artigo da Ordenanza fiscal reguladora das taxas

polos servizos intermunicipais delegados de recollida trata

mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim

pos dos concellos da Peroxa moeiro e Vilamarín OP n º

do de decembro de do seguinte xeito

ordenanza pasa a denominarse Ordenanza fiscal reguladora

das taxas polos servizos intermunicipais delegados de recollida

tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos

limpos do oncello de moeiro

O artigo queda redactado do seguinte xeito

onstitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ao servizo intermunicipal

delegado de recollida tratamento e eliminación de residuos

sólidos urbanos e puntos limpos no oncello de moeiro

on efectos do de xaneiro de modifícanse as orde

nanzas fiscais que se indican a continuación do xeito que se

expresa en cada caso

a Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos

intermunicipais delegados de recollida tratamento e elimina

ción de residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos

de Manzaneda Pobra de Trives e San Xoán de Río OP n º

do de decembro de pasa a denominarse

Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos intermuni

cipais delegados de recollida tratamento e eliminación de resi

duos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos de

Manzaneda e Pobra de Trives O seu artigo pasa a ter a

seguinte redacción

onstitúe o obxecto desta ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ao servizo intermunicipal

delegado de recollida tratamento e eliminación de residuos

sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Manzaneda e

Pobra de Trives

b Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos

intermunicipais delegados de recollida tratamento e elimina

ción de residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos

de altar Os lancos alvos de Randín Porqueira Sandiás

Sarreaus e Trasmiras OP n º do de decembro de

pasa a denominarse Ordenanza fiscal reguladora das taxas

polos servizos intermunicipais delegados de recollida trata

mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim

pos dos concellos dos lancos alvos de Randín e Trasmiras

quedando redactado o seu artigo do xeito seguinte

onstitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ao servizo intermunicipal

delegado de recollida tratamento e eliminación de residuos

sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos dos lancos

alvos de Randín e Trasmiras

isposición derrogatoria

oa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal quedarán

derrogadas as seguintes ordenanzas fiscais

Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos inter

municipais delegados de recollida tratamento e eliminación de

residuos sólidos urbanos e puntos limpos do oncello do Pereiro

de guiar OP n º do de decembro de

Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos inter

municipais delegados de recollida tratamento e eliminación de

residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos de

eariz oborás San maro San ristovo de ea e O rixo OP

n º do de decembro de

Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos inter

municipais delegados de recollida tratamento e eliminación de

residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos de

ande ntrimo Lobeira Lobios e Muíños OP n º do

de decembro de

Ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos inter

municipais delegados de recollida tratamento e eliminación de

residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos de

Larouco Petín e Vilamartín de Valdeorras OP n º do

de decembro de

gualmente quedará derrogada calquera disposición de igual

ou inferior rango que contradiga se opoña ou resulte incompa

tible co disposto na presente ordenanza fiscal

isposición derradeira

presente Ordenanza fiscal entrará en vigor o día de xanei

ro de agás nos municipios da Peroxa e Vilamarín nos que

entrará en vigor o de xaneiro de

Publícase isto e advírtese que contra o acordo de aprobación

da presente ordenanza se poderá interpoñer un recurso conten

cioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de

alicia no prazo de dous meses Os prazos indicados computa

ranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio

Ourense de setembro de O presidente

sdo osé Manuel altar lanco

iputación rovincial de urense

nuncio

La orporación Provincial en la sesión de de junio de

aprobó inicialmente la Ordenanza iscal Reguladora de

las Tasas del Servicio ntermunicipal elegado de Recogida

Tratamiento y liminación de Residuos Sólidos Urbanos y de los

Puntos Limpios de la Provincia de Ourense

Una vez sometida a información pública mediante anuncio

insertado en el OP n º de de julio de durante el

plazo de días hábiles no se formuló ninguna alegación o

reclamación quedando aprobada definitivamente por lo que

se publica a continuación el texto íntegro de dicha ordenanza

Título preliminar isposiciones generales

rtículo Objeto fundamento y ámbito territorial de apli

cación

onstituye el objeto de la presente Ordenanza fiscal la

ordenación e imposición de las tasas correspondientes al servi

cio intermunicipal delegado de recogida tratamiento y elimi

nación de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los

municipios de vión ande altar eariz oborás ntrimo

udiña O rixo Larouco Lobeira Lobios Muíños Peroxa

O Pereiro de guiar Petín Porqueira Punxín San maro San

ristovo de ea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Vilamarín

y Vilamartín de Valdeorras

La aprobación de esta Ordenanza fiscal por parte de la

iputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la

competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a

través del convenio marco de cooperación entre la iputación

Provincial de Ourense y los ayuntamientos de la provincia para

la prestación en régimen de prestación delegada y con carác

ter intermunicipal del servicio de recogida de residuos sólidos

o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n º · X o v e s s e t e m b r o


