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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FORNELOS DE MONTES
Presupostos e cadros de persoal
APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA
TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL
Transcorrido o prazo de exposición ó público do acordo provisional de modificación da
Ordenanza Fiscal da taxa de Cemiterio Municipal, adoptado polo pleno desta corporación na
sesión celebrada o día 26 de agosto de 2015, sen que se presentase ningunha reclamación,
elévase a definitivo dito acordo, segundo o sinalado no artigo 17.3 da Lei do texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Publícase a súa aprobación definitiva en cumprimento do disposto no artigo 17.4 da
citada norma.
De conformidade co disposto no artigo 19.1 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra a
aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal das taxas sinaladas, os interesados
poderán interpo¬ñer potestativamente recurso de reposición ou acudir directamente ó recurso
contencioso administrativo na forma e prazo que establecen as normas reguladoras de dita
xurisdicción.

ORDENANZA REGULADORA DA TASA DE CEMITERIO MUNICIPAL
Artigo 1.º Fundamento e natureza
En uso das facultades concedidas por os artigos 133.2 e 142 da Constitución e por o artigo
106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e de conformidade co
o disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro; reguladora das Facendas
Locais, este concello establece a Taxa de Cemiterio Municipal, que se rexerá por a presente
Ordenanza Fiscal, cuxas normas atende a o previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988.
Artigo 2.º cheo imposible
Constitúe o feito imposible da Taxa da prestación dos servizos do Cemiterio Municipal, tales
como: asignación dos espazos para enterramentos, permisos de construción de panteóns
e sepulturas, ocupación dos mesmos, redución , incineración, movemento, colocación de
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O texto da ordenanza fiscal aprobada é o seguinte:
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lápidas, verxas, e adornos, conservación dos espazos destinados a o descanso dos defuntos
, e cales queira outros que, de conformidade co prevido no Regulamento da Policía Sanitaria
Mortuoria sexan procedentes ou se autoricen a instancia de parte.
Artigo 3.º Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos contribuíntes os solicitantes da concesión da autorización ou da
prestación do servizo e, no seu caso, os titulares da autorización concedida.
Artigo 4.º Responsables
1. Responderan solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo das 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 dos síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral nos
supostos e co o alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5.º Exencións subxectivas
Estarán exentos os servizos que se presten coa ocasión de;

b)

Os enterramentos de cadáveres dos pobres de solemnidade.

c)

As inhumacións que ordene a Autoridade xudicial e que se efectúen na fosa común.

Artigo 6. Cota tributaria
A cota de esta taxa será a que figure no anexo da ordenanza.
Artigo 7.º Devengo
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a prestación dos servizos
suxeitos a gravame, entendéndose, a estes efectos, que dita aplicación prodúcese coa
solicitude de aqueles.
Artigo 8.º Declaración, liquidación e ingreso
•
Os suxeitos pasivos solicitarán a prestación dos servizos de que se trate. A solicitude
de permiso para a construción de mausoleos e panteóns irá acompañada do correspondente
proxecto e memoria, autorizados polo facultativo competente.
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a) Os enterramentos dos asilados procedentes da Beneficencia, sempre que a condición
se verifique por conta dos establecementos mencionados e sen ningunha pomba fúnebre que
sexa costeada por a familia dos falecidos.
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•
Cada servizo será obxecto de liquidación individual e autónoma, que será notificada,
unha vez que se presente dito servizo, par o seu ingreso directo nas Arcas Municipais en
forma de prazos sinalados no Regulamento Xeral de Recadación.
Artigo 9.º Infraccións e sancións
Con todo o relativo a cualificación de infraccións tributarias, así como das sanción que as
mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei
Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da
Corporación en sesión celebrada na data que se expresa no anexo a esta Ordenanza, entrará
en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia será de aplicación
a partires do día 1 de xaneiro do 1990 permanecendo en vigor ata súa modificación ou
derrogación expresas.
ANEXO
1º A tarifa que se aplicará para a exención desta taxa será a seguinte:
EUROS
1.850,00 euros

B. Por cesión de cada nicho construído na zona nova sen soportal

1.150,00 euros

C. Por limpeza e mantemento anual, por cada nicho ou tumba
D. Recibo mínimo anual por limpeza e mantemento
E. Traspasos de titularidade, por cada novo propietario

3,00 euros
6,00 euros
60,00 euros

F. Por cesión de cada parcela para construción
de nicho,nas zonas permitidas

100,00 euros

G. Por permiso de enterramento

100,00 euros

2º.—Caducarán, sen dereito a devolución de cantidade ningunha, as concesións de
parcelas nas que non se teña rematado a construción dos nichos no prazo de seis meses a
partir da entrada en vigor desta modificación da ordenanza.
3º Así mesmo, a partir de 2010, caducarán sen dereito a devolución de cantidade ningunha
os dereitos sobre os nichos e tumbas dos que se descoñeza o dono ou non conste o pago do
recibo anual de limpeza e mantemento desde fai mais de trinta anos.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: B9WRVBNT5MCLPF9G

CONCEPTOS
A. Por cesión de cada nicho construído na zona nova baixo soportal
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A presente notificación da Ordenanza Fiscal, entrará en vigor o día seguinte a súa
publicación no “Boletín Oficial” da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresa.
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Fornelos de Montes, 16 de outubro de 2015.—O Alcalde, Emiliano Lage Rodríguez.
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