
SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA  

Solicitude de beneficios fiscais 
Taxa pola prestación de servizos de 

AUGA – SANEAMENTO - LIXO 
 

Modelo 

T48 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos 
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta 
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 

 

Solicitante                                                                                            
DNI-NIF/CIF/NIE Nome e apelidos/Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 

Correo electrónico 

  
Representante                                                                    

DNI-NIF/NIE Nome e apelidos 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 

Correo electrónico 
 

Obxecto tributario  

Referencia catastral 
                    

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

Polígono Parcela Sitio 

Contrato de subministración 
Número de contrato              
Solicitude e documentación que se presenta 
BONIFICACIÓNS   

  LIXO 
       Vivendas que realicen compostaxe de materia orgánica con composteiros 
            Documentación acreditativa da utilización de composteiros. 
       Empresas ou establecementos comerciais con sistema de xestión medioambiental  
            Certificado do auditor autorizado da implantación dun sistema de xestión medioambiental, ben a través dunha ISO 14000 ou dun 
           sistema comunitario de xestión e auditoría medioambientais. 
       Empresas cunha contribución destacada ás políticas ambientais en materia de residuos 
            Documentación acreditativa da contribución por parte do solicitante ás políticas ambientais en materia de residuos. 
 

EXENCIÓNS 

  AUGA                         SANEAMENTO                          LIXO 
      Contribuíntes con ingresos anuais da unidade familiar non superiores ao IPREM. 
               Documentación acreditativa de todos os ingresos da unidade familiar. 
      Mulleres embarazadas soas ou integradas en familias con risco de exclusión social ou especiais dificultades para  
             responsabilidades parentais. 
                 Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos establecidos. 
   LIXO 
        Contribuíntes beneficiarios do RISGA 
                Resolución da administración correspondente acreditativa de que o solicitante é beneficiario da Renda de Inserción Social de Galicia. 
 
 

Rexistro número:  
Santiago de Compostela, ____ de _______________________ de 20__ 

 
 
 

 
Asinado: ________________________________________ 

 

 

Expediente número: 
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PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE 

 
INSTRUCCIÓNS XERAIS 
 
A. O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes. 
B. Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado nos Rexistros do Concello de Santiago, nos rexistros da Administración Xeral do 

Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes. 
C. Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro. 
 
INSTRUCCIÓNS PARTICULARES 
 
1. Solicitante: O solicitante coincidirá co obrigado ao pagamento e poderá actuar por medio de representante. O solicitante deberá achegar 

a fotocopia do DNI-NIF/CIF/NIE. 
2. Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado.  A representación deberá acreditarse con poder bastante, 

mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia persoal do obrigado tributario. 
3. Obxecto tributario: Os datos que hai que consignar son os relativos ao ben inmoble vinculado co contrato de subministración e pódense 

obter no último recibo do imposto sobre ben inmobles (IBI). 
4.  Número de contrato: O dato que hai que consignar é o número de contrato coa empresa concesionaria do servizo que aparece no 

recibo de auga, saneamento e lixo na parte superior dereita despois de “Núm. contrato” 
5. Solicitude e documentación que se presenta: Sinale o tipo de beneficio que solicita e acompañe a documentación (orixinal ou 

copia compulsada) que se sinala na solicitude para cada caso. 
 

INFORMACIÓN 
 
TIPOS DE SOLICITUDES 
 
A. Bonificacións (Lixo): Poderán solicitar as seguintes bonificacións na taxa pola prestación de recollida de lixo e tratamento de residuos 

sólidos urbanos aqueles produtores de lixo que fagan unha contribución destacada e efectiva aos programas de recollida selectiva 
establecidos polo Concello e concretamente:  

1. Vivendas que realicen compostaxe de materia orgánica mediante composteiros. 
2. Empresas ou establecementos comerciais que teñan implantado un sistema de xestión medioambiental (a través dunha ISO 

14.000 ou dun sistema comunitario de xestión e auditoría medioambientais).  
3. Empresas que fagan unha contribución destacada ás políticas ambientais en materia de residuos. 

B. Exencións (Auga, saneamento e lixo): Poderán solicitar a exención nas taxas por prestación dos servizos de subministración de auga e 
conservación de contadores, de saneamento e depuración de augas residuais, e de recollida de lixo e tratamento de residuos sólidos 
urbanos, aqueles contribuíntes con ingresos anuais da unidade familiar non superiores ao IPREM e as mulleres embarazadas soas ou 
integradas en familias con risco de exclusión social ou especiais dificultades para responsabilidades parentais. Tamén poderán solicitar a 
exención na taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo e tratamento de residuos sólidos urbanos aqueles contribuíntes que 
sexan beneficiarios da Renda de Inserción Social de Galicia. 

 
PRAZO DE PRESENTACIÓN 
 
A solicitude de bonificación poderá presentarse en calquera momento do ano e terá vixencia ata o 31 de decembro dese ano. Isto é, hai 
que solicitar a  bonificación para cada exercicio. 
 

TRAMITACIÓN 
 
1. Se  a solicitude ou a documentación presentada teñen algún defecto, ou se non se presenta toda a documentación necesaria, 

concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que subsane as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o 
faga, arquivarase o expediente sen máis trámites. 

2. O expediente remata por resolución do órgano competente, que se lle notifica ao solicitante no seu domicilio. O prazo máximo para 
resolver é de seis meses. 

 
 

NORMATIVA REGULADORA 
 
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, que aproba o regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección 
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. 
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 
Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público. 
Ordenanza 3.14, reguladora da taxa polo saneamento e depuración de augas residuais. 
Ordenanza 3.15, reguladora da taxa pola subministración de auga e conservación de contadores. 
Ordenanza 3.16, reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. 


