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ORDENANZA DAS PRESTACIONS PATRIMONIAS DE CARACTER 
PUBLICO DOS SERVIZOS DO TANATORIO, E  INHUMACIONS E 
EXHUMACIONS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS 

 

Preámbulo 
 
A consideración pola prestación de servizos vinculados á xestión dos 
cemiterios municipais de Soutomaior atópase actualmente regulada na 
Ordenanza Fiscal municipal 15, que establece taxas para a xestión, 
desenvolvemento e prestación de  diversos servizos, entre eles as inhumacións 
e exhumacións. Outro tanto acontece  co servizo de velatorio, que viña 
regulado  noutra  ordenanza  especifica  
 
Non obstante, a regulación da contraprestación para a prestación destes 
servizos debe adaptarse a disposicións sobre a materia ditadas, a través da Lei 
9/2017, do 8 de novembro de Contratos do sector público, pola que  se 
traspoñen  ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento 
Europeo e Consello 2014/23 / UE e 2014/24 / UE, do 26 de febreiro de 2014, 
que modifica diversas normativas, incluído o texto consolidado da Lei 
reguladora das facendas  locais. 
 
De feito, a Lei 9/2017 contén diversas novidades de natureza fiscal e tributaria 
que afectan a varios materias. Así, nas disposicións finais  noveno,  undécimo 
e o duodécimo introdúcense modificacións, respectivamente, na Lei 8/1989, do 
13 de abril, de taxas e prezos públicos (artigo 2 c); na Lei 58/2003, do 17 de 
decembro,  Xeral Tributario (primeira disposición adicional) e  no Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se regula o texto consolidado da 
Lei reguladora do imposto local (artigo 20.6). 
 
A disposición final doce da Lei 9/2017 incorpora unha sección dentro da 
regulación do feito impoñible  das taxas (artigo 20.6 TRLRHL), para aclarar que 
teñen a condición de prestacións patrimoniais de carácter público non tributario, 
as contraprestacións  económicas establecidas de xeito coactivo que son 
percibidos pola prestación dos servizos públicos que as entidades locais 
prestan aos cidadáns e que figuran na sección 4 do artigo 20, que inclúe o 
epígrafe p): 
"Cemiterios locais, condución de cadáveres e outros servizos funerarios locais". 
 
En concreto, di a lei,  que as contraprestacións económicas establecidas que 
se perciben para a prestación dos servizos a que se refire o apartado 4 do 
artigo 20 do TRLRHL, levados a cabo dun xeito directo mediante 
personificación privada ou mediante xestión indirecta, terán a condición de 
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prestacións patrimoniais de carácter público non tributario,  de acordo co 
disposto no artigo 31.3 da Constitución. Polo tanto, a categoría de prestación 
patrimonial de carácter  públicos suxeita a reserva de lei  é construída  en base 
o elemento de coactividade. Pero dentro desta categoría poden encadrarse 
tanto as prestacións de natureza tributaria como as de natureza non tributaria, 
distinguíndose fundamentalmente en función da entidade que ingresa a 
prestación coactiva. Si  a Administración o fai para cubrir os gastos público, 
estaremos ante  prestación tributaria, unha taxa. Si é unha empresa privada  
quen presta o servizo público,  e ingresa a remuneración por a actividade 
prestadora, estaremos ante unha tarifa. 
 
Así, se a tarifa corresponde ao prezo para recibir un servizo coactivo, como é o 
caso, estaremos ante unha prestación patrimonial de carácter  público non 
tributario, pero, como tal, estarán suxeitos á reserva legal establecida no artigo 
31 da Constitución. 
 
Do mesmo xeito, cómpre salientar que, de acordo coas disposicións do artigo 
20.6 "in fine" do TRLRHL, na súa nova redacción dada pola disposición final 
doce da Lei 9/2017, as contraprestacións económicas   a que se refire  o 
mesmo apartado teñen que ser regulados  mediante Ordenanza. 
Polo tanto, a presente ordenanza ten por obxecto adaptar a regulación da 
contraprestación para a prestación dos servizos ligados á xestión do tanatorio e 
inhumacións, exhumacións  nos cemiterios municipais,  ás disposicións sobre  
a materia ditadas  recentemente a través da Lei 9/2017. 
 
A ordenanza  esta composta de  sete artigos,  unha disposición derrogatoria e 
outra disposición final. 
 
O articulado da  ordenanza  inclúe o réxime xurídico das ditas prestacións, 
establecendo as actuacións que están suxeitas a tarifas, ás persoas que están 
obrigadas a pagar, os supostos de exención e bonificación, o deveño e 
pagamento das tarifas, o procedemento de xestión e cobro. 
 
Finalmente, a través das disposicións derrogatoria e final, prevese a 
derrogación dos artigos correspondentes da ordenanza fiscal municipal de 
cemiterios, e a referida o velatorio. 
 
 
Artigo 1º Obxecto e ámbito de aplicación 
 
O obxecto desta ordenanza é regular as tarifas aplicables ao tanatorio   e  ás 
inhumacións e exhumacións nos dous cemiterios municipais existentes. 
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Os mencionados servizos públicos, de titularidade municipal, se prestarán pola 
adxudicataria da concesión, que será aprobada polo pleno do Concello, a 
proposta da Mesa de contratación correspondente. 
 
Artigo 2º Natureza das tarifas 
 
As tarifas e demais dereitos económicos pola prestación dos servizos de 
sanidade mortuoria indicados, teñen a condición de prestacións patrimoniais de 
carácter público non tributario, de acordo co artigo 20.6 do texto refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado mediante Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en redacción dada por Lei 9/2017, do 8 de 
novembro, de Contratos do Sector Público. Son establecidas en base  os 
artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, polo que se regula as Bases do 
réxime local. 
 
Art. 3º Obrigados o pago 
 
Aqueles que se beneficien da recepción directa ou indirecta dos Servizos a que 
se refire a presente ordenanza cuxa xestión se realiza mediante a concesión de 
servizos o contratista que resulte do procedemento de contratación tramitado 
para este propósito. 
 
Artigo 4º Contía das tarifas 
 
4.1. Establecese  que a liquidación e cobro das prestacións patrimoniais de 
carácter non tributarios se realicen mediante un réxime de tarifas  que se 
indican a continuación con respecto aos servizos de carácter mínimo e 
prestación obrigatoria pola empresa concesionaria. 
Estas tarifas considéranse máximas, podendo a empresa concesionaria 
diminuír ou realizar promocións unilateralmente que supoñan unha redución 
das mesmas. 
 
4.2- A aplicación do sistema de tarifas aprobado pola empresa concesionaria a 
través de bonos, paquetes ou sistemas promocional equivalentes non poderá 
supor un maior custo, para o usuario  de un solo servizo ou varios servizos, que 
as   tarifas establecidas nesta ordenanza.  
 
 
4.3. Os importes específicos das taxas establecidas pola empresa 
concesionaria, co límite do importe máximo indicado, deberán respetar o 
principio de discriminación positiva a favor de grupos que en todo momento 
establezan a lexislación básica estatal ou as directivas comunitarias unha vez 
traspostas ao ordenamento xurídico español.  
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4.4. Establécense as seguintes tarifas máximas: 
 

Tipo de servizo Ud. 
TARIFAS (Importes en 
euros  IVA excluído) 

Tanatorio    

   - Menos de 48 h   uso                           312,00   

   - Horas adicionais   hora                             12,50   

Conservación cámara  día                           125,00   

Sala tanato praxia  uso                           120,00   

Conservación cámara  día                           125,00   

Cemiterios municipais  
 

Inhumación  servizo                          100,00   

Exhumación servizo                           165,00   

 
4.5. As presentes tarifas estarán suxeitas ao tipo de IVE vixente que lles sexa 
de aplicación. 
 
4.6. As cuantías anteriores das tarifas teñen caracter de máximo. e  quedarán 
automaticamente reducidas aos valores propostos polo adxudicatario da 
concesion. Ditas tarifas serán publicados polo Concello no Boletín Oficial de 
Pontevedra e na paxina web do Concello. 
 
 
Art. 5º. Exencións e bonificacións. 
Están exentos do pagamento destas contraprestacións  económicas: 
a. Inhumacións  de persoas indixentes ou sen familiares coñecidos, cando se 
cumpran os requisitos do art. 8 do  Regulamento que regula a concesión. 
b. As exhumacións ordenadas pola autoridade xudicial. 
 
Artigo 6º Abono das tarifas 
1. O cobro, en período voluntario, das tarifas que son obxecto desta 
Ordenanza, realizarase polo concesionario e os fondos serán ingresados 
nunha conta da súa titularidade. 
 
2.  As contraprestacións  económicas, en xeral, serán abonadas no momento 
da presentación da correspondente  solicitude do servizo. 
 
Artigo 7º Protección de datos de carácter persoal 
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1.O concesionario formará e conservará un arquivo cos datos de carácter 
persoal necesarios para a xestión e recadación das tarifas reguladas nesta 
ordenanza, aplicando, en canto resulte procedente, as previsións do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, de 27 de abril o mandato 
da normativa estatal reguladora da protección de datos de carácter persoal. 
 
2. Os interesados poderán exercer, ante o concesionario, os dereitos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento e oposición. 
3.Os datos de carácter persoal xestionados polo concesionario para a 
prestación dos  servizos serán postos a  disposición do Concello cando o 
interese xeral requírao e, en todo caso, en supostos de cesamento na 
prestación dos servizos. 
 
 
 DISPOSICIÓN DERROGATORIA. 
Quedan  derogadas as tarifas relativas as inhumacións e  exhumacións,  
reflexados na  Ordenanza  Núm. 15 "Ordenanza fiscal reguladora da taxa 
cemiterio municipal",   e na súa totalidade a  Ordenanza  "Prezo privado para o 
servizo do velatorio municipal" 
 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
A presente Ordenanza, aprobada polo Concello Pleno en sesión de 
....................................., e publicada no Boletín Oficial da Provincia de 
................................... de data .................................  e entrará en vigor unha 
vez publicado integramente seu texto no Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985 (15 días 
hábiles a partir da recepción da comunicación do acordo a CCAA de Galicia), 
permaneciendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa, 


