ORDENANZA NÚM: 15
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA CEMITERIO MUNICIPAL
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Artigo 1º.-FUNDAMENTO E NATUREZA.
No 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 Lei 38/1988, de 28 de Decembro, reguladora pola presente Ordenanza fiscal,
cuxas normas atenden ao previsto no artigo 58 de dita Lei 39/1988.
Artigo 2º.-FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación dos servizos de Cemiterio Municipal, tales
como: asignación de espazos para soterramentos, permisos de construción de panteóns ou
sepulturas, ocupación dos mesmos, redución, incineracións, movemento e colocación de lápidas,
verxas e adornos, conservación dos espazos destinados ao descanso dos defuntos, e calesquera
outros, que de conformidade co previsto no Regulamento de Policía Sanitaria Mortuoria sexan
procedentes ou se autoricen á instancia de parte.
Artigo 3º.-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 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, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co
alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º.-EXENCIÓNS SUBXETIVAS.
Estarán exentos os servizos que se presten con ocasión de :
a) Os soterramentos dos asilados procedentes de Beneficiencia, sempre que a condución se
verifique por conta dos establecementos mencionados e sen ningunha pompa fúnebre
que se sexa costeada pola familia dos falecidos.
b) Os soterramentos de cadáveres de pobres de solemnidade.
c) As inhumacións que ordee a autoridade xudicial e que se efectúen na fosa común.
Artigo 6º.-COTA TRIBUTARIA.
A cota desta taxa será a que figura no anexo desta Ordenanza.
Artigo 7º.-DEVENGO.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a prestación dos servizos
suxeitos a gravamen, entendéndose, a estes efectos, que dita iniciación se produza coa solicitude
daqueles.
Artigo 8.º.-DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN E INGRESO.
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1.-Os suxeitos pasivos solicitarán a prestación dos servizos de que se trate. A solicitude de
permiso para construción de mausoleos e panteóns irá acompañada de nomeamento do contratista
responsable e visada, e informe do Concelleiro-Delegado de Policía Urbana e Rural.
2.-Cada servizo será obxecto de liquidación individual e autónoma, que será notificada, unha
vez que se preste dito servizo, para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais na forma e prazos
sinalados no Regulamento Xeral de Recadación.
Artigo 9.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que as
mesmas correspondan en todo caso, estarase ó 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 de 29 de setembro de 1989, entrará en vigor o mesmo dia 1
de xaneiro de 1990, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa
ANEXO
CADRO DE TARIFAS
a)

Concesión a perpetuidade de nichos prefabricados de formigón, no
camposanto novo de Arcade ................................................................................

308,40 €uros/ud.

b)

Concesión a perpetuidade de terreo para a construción de capelas no
camposanto novo de Arcade ................................................................................ 179,57 €uros/m2.

c)

Concesión e perpetuidade de terreo para a construción de capelas no
camposanto vello de Arcade e Soutomaior ......................................................... 105,47 €uros/m2.

d)

Concesión a perpetuidade de terreo para a construción de nichos no
camposanto novo de Arcade ................................................................................. 117,22 €uros/m2.

e)

Concesión a perpetuidade de terreo para a construción de nichos no
camposanto vello de Arcade e Soutomaior .........................................................

70.20 €uros/m2.

f)

Por cada licenza de inhumación de cadáveres ou restos cadavéricos ...............

108,90 €uros

g)

Por cada licenza de inhumación de cadáveres ou restos cadavérico ................

181,50 €uros

h)

Por cada licenza de construción de capela ..........................................................

23,45 €uros/m2.

i)

Por cada licenza de construción de nicho ............................................................

8,30 €uros/m2.

DISPOSICION FINAL
A presente modificación do anexo foi aprobado polo Pleno do Concello, na súa sesión de
data 7 de Novembro de 2012 e entrará en vigor o día que se publique a modificación no Boletín
Oficial da provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2013 permanecendo en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Aprobacion definitiva: 29 de Setembro de 1989
PUBLICACIÓN NO B.O.P. Núm. 299 do 27 de Decembro de 1989

42

Alexandre Boveda, n 8 – 36691 SOUTOMAIOR
ndre Boveda, n 8 – 36691 SOUTOMAIOR –
B
d
8 36691 SOUTOMAIOR

Modificacións:
 no B.O.P. núm. 45 do 6 de marzo de 1997. E aprobada polo Pleno o 28 de novembro de 1996.
 no B.O.P. núm. 20, do 31 xaneiro de 2000. E aprobada polo Pleno o 25 de Novembro de 1999.
 no B.O.P. núm.11 do 16 de xaneiro de2001. E aprobada polo Pleno o 13 de Novembro de 2000.
 no B.O.P. núm.238 do 12 de decembro de 2001. E aprobada polo Pleno o 27 de Setembro de
2001.
 no B.O.P. núm.244 do 20 de decembro de 2002. E aprobada polo Pleno o 7 de Outubro de 2002.
 no B.O.P. núm. 247 do 23 de decembro de 2003, aprobada polo Pleno o 30 de Outubro de 2003
 no B.O.P. núm. 245 do 22 de decembro de 2004, aprobada polo Pleno o 14 de Outubro de 2004.
 no B.O.P. núm. 235 do 9 de decembro de 2005, aprobada polo Pleno o 29 de Setembro de 2005.
 no B.O.P. núm. 244 do 22 de decembro de 2006, aprobada polo Pleno o 2 de Novembro de 2006.
 no B.O.P. núm. 249 do 28 de decembro de 2007, aprobada polo Pleno o 9 de Novembro de 2007.
 no B.O.P. Núm. 145 do 30 de xullo de 2009, aprobada polo Pleno o 28 de maio de 2009.
 no B.O.P. núm. 248 do 28 de decembro de 2012, aprobada polo Pleno o 07 de novembro de
2012.
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