
ORDENANZA FISCAL NUM. 7 REGULADORA DAS TAXAS POR CEMITERIO 
MUNICIPAL. 
 
 
  Artigo 1.- 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 de 
Réxime Local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da RD. Lexislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas 
Locais, este concello establece a "Taxa de Cemiterio Municipal" que se rexerá pola presente 
Ordenanza Fiscal, axustándose as normas ó prevido no artigo 57 do devandito RD. Lex.." 
  
  Artigo 2.- Feito Impoñible 
 
  Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servicios do Cemiterio 
Municipal, tales como asignación de espazo para enterramentos, permiso de construción de 
panteóns ou sepulturas, ocupación dos mesmos, redución ou incineración, movemento de 
lápidas, colocación de lápidas, verxas e adornos, conservación dos espazos destinados ó 
descanso dos defuntos, e calquera outros que, de conformidade co prevido no 
Regulamento de Policía Sanitaria mortuoria, sexan procedentes ou se autoricen a instancia 
de parte. 
 
  Artigo 3º.- Suxeito pasivo. 
 
  Son suxeitos pasivos contribuíntes, os solicitantes da concesión da 
autorización ou da prestación do servicio e, no seu caso, os titulares da autorización. 
 
  Artigo 4º.- Responsables. 
 
  1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as 
persoas físicas ou xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 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 sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria. 
 
  Artigo 5º.- Exencións subxectivas. 
 
  Estarán exentos os servicios que se presten con ocasión de: 
 
  a) Os enterramentos dos asilados procedentes da Beneficencia, sempre que 
a condución se verifique por conta dos establecementos mencionados e sen ningunha 
pompa fúnubre que sexa costeada pola familia dos falecidos. 
 
  b) Os enterramentos de cadáveres de pobres de solemnidad. 
 
  c) As inhumacións que ordene a Autoridade Xudicial e que se efectúen na 
fosa común. 
 
   
Artigo 6º.- Cota tributaria. 
 
  A cota tributaria determinarase por aplicación da seguinte Tarifa: 
 
  Epígrafe 1º.- Asignación de sepulturas, nichos e columbarios. 
 



    CONCEPTOS       € 
 

A) Sepulturas perpetuas 
B) Sepulturas temporais 

     Por cada corpo 
C) Nichos perpetuos: 

 
  Unidade                  700,01 € 
  Columna de dous nichos          1.268,79 € 
  Columna de tres nicho        1.814,34 € 
 

D) Nichos temporais 
 

  Tempo limitado a dez anos e traslado a columbario 
  Tempo limitado a cinco anos e traslado a columbario 
  Os demais 
 

E) Sepulturas perpetuas para párvulos e fetos. Cada corpo 
F) Sepulturas temporais para párvulos e  fetos. Cada corpo    
G) Nichos temporais para párvulos e fetos 

  H) Nichos temporais para párvulos e fetos  
  I) Columbarios 
 
  Epígrafe 2º.- Asignación de terreos para mausoleos e panteóns. 
 

A) Mausoleos, por metro cadrado de terreo 
 

  B)  Panteóns, por metro cadrado de terreo                       161,15 € 
 
  NORMAS COMUNS OS EPIGRAFES ANTERIORES 
 
  1ª Toda clase de sepulturas ou nichos que, por calquera causa, quedaren 
vacantes, reverterán a favor do Concello. 
  2ª O dereito que se adquire mediante o pago da tarifa correspondente a 
sepulturas ou nichos dos chamados "perpetuos", non é o da propiedade física do terreo, se 
non o de conservación a perpetuidade dos restos inhumados en ditos espazos. 
 
  Epígrafe 3º.- Permiso de construción de mausoleos e panteóns. 
 
  A) Permiso para construír mausoleos    
  B) Permiso para construír panteóns      176,28 € 
  C) Permiso para construír sepulturas     163,04 € 
  D) Permiso de obras de modificación de mausoleos 
  E) Permiso de obras de modificación de panteóns 
  F) Permiso de obras de reparación ou adecentamento en mausoleos 
  G) Permiso de obras de reparación ou adecentamento en panteóns 
 

 Epígrafe 4º.- Colocación de lápidas, ver- 
          xas e adornos. 
 

  A) Por cada lápida en nicho ou sepul tura          8,46 € 
  B) Por cada revestimento de sepulturas en cemento, granito 

ou material análogo, sempre que non se forme capela ou  panteón  
 
  Epígrafe 5º.- Rexistro de permutas e 
  transmisións. 
 



  A) Inscrición nos Rexistros Municipais de cada permuta que se  
conceda, de sepulturas ou nichos dentro do Cemiterio 

  B) Por cada inscrición nos Rexistros Municipais de transmisión das 
concesións a perpetuidade de toda clase de sepulturas ou nichos, 
a título de herdanza entre pais, cónxuxes e fillos 

  C) Por inscrición das demais transmisións das concesións a  
perpetuidade de toda clase de sepulturas ou nichos: 

Unidade         32,21 € 
Columna de dous         50,84 € 
Columna de tres        74,30 € 

 
  Epígrafe 6º.- Inhumacións. 
 
  A) En mausoleo ou panteón          23,91 € 
  B) En sepultura ou nicho perpetuos         33,48 € 
  C) En sepultura ou nicho temporais 
  D) En sepultura ou nicho de párvulos e fetos, perpetuos 
  E) En sepultura ou nicho de párvulos e fetos, temporais 
  F) En columbario 
 
 
  Cando se trate da inhumación de fetos dentro do mesmo féretro ocupado 
polo cadaleito da nai abonaranse os dereitos correspondentes a un só enterramento. 
 
  Os restos de cadaleitos soterrados en calquera clase de sepultura poderán 
pasar ó columbario, se así se solicita, sen pago de dereito de ningunha clase, sempre que a 
sepultura quede completamente libre, efectuándose todas as operacións por conta do 
Concello e revertendo a sepultura desocupada a favor do mesmo. 
 
   
  Epígrafe 7º.- Exhumacións. 
 
  A) De mausoleo e panteón  
  B) De sepultura perpetua  
  C) De sepultura temporal  
  D) Parvulario perpetuo  
  E) Parvulario temporal  
  Traslado de restos dentro do cemiterio         8,46 € 
  Traslado de restos a outra poboación        12,37 € 
 
  Epígrafe 8º.- Incineración, redución e traslado. 
 
  A) Incineración de cadáveres e restos  
  B) Redución de cadáveres e restos  
  C) Traslado de cadáveres e restos  
 
  Epígrafe 9º.- Movemento de lápidas e tapas 
 
  A) En mausoleo  
  B) En panteón  
  C) Traslado de cadáveres e restos  
        Nichos          1,29 € 
  Renovación de concesións:    Sepulturas       1,62 € 
        Panteóns      2,27 € 
   

O movemento de lápidas ou tapas nas distintas sepulturas efectuárase polo persoal 
do Concello. Se estas operacións as efectuasen os particulares por conta e con obreiros por 



eles designados, reduciranse as tarifas nun      por 100 das consignadas a estes efectos. 
 
   
  Epígrafe 10º.- Conservación e limpeza. 
 
  A) Por retirada de terra e escombros, con motivo da limpeza  

de sepulturas en panteóns a perpetuidade, a solicitude do  
concesionario das mesmas. 

  B) Pola realización de reparacións de urxencia, ou de traballos  
de conservación e limpeza, ben a instancia de parte ou ben de  
oficio, cando, requirido para isto, ademais do valor dos  materiais 
empregados, esixirase por cada operario e hora  
C) Establécese a taxa de mantemento do cemiterio, para rexer a  
partir do 1 de xaneiro do 2014, que se cobrará por cada nicho ou  
sepultura,  pola cantidade de                                          6,22 €/ano 

 
  Artigo 7º.- Devengo. 
 
  Devengarase a Taxa e nace a obriga de contribuír cando comece a 
prestación dos servicios suxeitos a gravame, entendéndose, a estes efectos, que dita 
iniciación prodúcese coa solicitude daqueles. 
 
  Artigo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso. 
 
  1. Os suxeitos pasivos solicitarán a prestación dos servicios de que se trate. 
 
  A solicitude de permiso para construción de mausoleos e panteóns irá 
acompañada do correspondente proxecto e memoria, autorizados por facultativo 
competente. 
 
  2. Cada servicio será obxecto de liquidación individual e autónoma, que será 
notificada, unha vez que fora prestado dito servicio, para o seu ingreso directo nas Arcas 
Municipais e na forma e prazos sinalados no Regulamento Xeral de Recadación. 
 
  Artigo 9º.- Infraccións e sancións. 
 
  En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das 
sancións que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e 
seguintes da Lei Xeral Tributaria. 
 
 DISPOSICION FINAL 
 
  A presente ordenanza modificada foi aprobado polo Pleno da Corporación o 
día 26 de setembro do 2013, e entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia, nº 280 de 7-12-13, permanecerá en vigor ata a súa 
modificación ou derrogación posterior. 
 
 


