
ORDENANZA FISCAL Núm. 9
REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL

Artigo 1:  Fundamento e natureza 
En uso das facultades concedidas polo art. 106 da Lei 7/85, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto no art.15 a
19 do RDL 2/2004, este Concello establece a taxa do cemiterio municipal , que se
rexerá pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó regulado no
art. 57 do RDL 2/2004. 

Artigo 2 : Feito impoñible 
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación de servicios do cemiterio
municipal, tales como asignación de espacios para enterramentos; permisos de
construcción de panteóns ou sepulturas; a ocupación dos mesmos; reducción,
incineración; movemento de lápidas; colocación  de lápidas, enrreixados e
adornos;  conservación  dos  espacios  destinados  ó  descanso  dos  defuntos  e
calquera outros que, de conformidade co establecido no Regulamento de Policía
Sanitaria mortuoria sexan precedentes ou se autoricen a instancia de parte. 

2. O servicio é de solicitude cando se pretenda obter algún dos beneficios a 
que se refire o apartado anterior. 

Artigo 3 : Obriga de retribución 
A obriga de contribuir nacerá dende que teña lugar a prestación dos servicios
que se ha entender iniciados coa solicitude daqueles. 

Artigo 4 : Suxeito pasivo 
Son suxeitos pasivos contribuíntes os solicitantes da concesión da autorización
ou  da  prestación  do  servicio  e,  se  o  caso,  os  titulares  da  autorización
concedida. 

Artigo 5 : Responsables 
 Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as

persoas  físicas  ou  xurídicas  a  que  se  refieren  os  art.  42  da  Lei
58/2003, xeral tributaria.

 Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os
síndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades
e entidades en xeral nos supostos e co alcance que sinala o art. 43 da
Lei xeral tributaria.

Artigo 6 : Exencións subxectivas 
Estarán exentos os servicios que se presten con ocasión: 
a) Dos enterramentos daquelas persoas que falezan nesta localidade e que pola
súa situación económica precaria non poidan costear os gastos do sepelio.
Corresponderá  ás  Servicios  Sociais  á  determinación  do  cumprimento  do
requisito anteriormente sinalado. 

b) Das inhumacións que ordene a Autoridade Xudicial e que se efectúen na fosa
común. 

Artigo 7 : Base impoñible e liquidable 
As bases impoñible e liquidable veñen determinadas pola clase ou natureza dos
distintos servicios solicitados. 

Artigo 8:  Cota tributaria 
A cota tributaria determinarase por aplicación da seguinte tarifa:
Tarifa xeral
1. Concesión de terreos para mausoleos, panteóns e sepulturas subterráneas, por
m2 ou fracción

Terreos para mausoleos e panteóns (máximo 20 m2) 775,87€

Terreos para sepulturas subterráneas (máximo 5,6
m2)

729,55€



2. Concesión de nichos polo tempo que preste o servizo o cemiterio e polo prazo
máximo previsto na normativa de aplicación

Por cada nicho da primeira ringleira 551,47€

Por cada nicho da segunda ringleira 610,47€

Por cada nicho da terceira ringleira 492,07€

3. Concesión de cinceiros polo tempo que preste o servizo o cemiterio e polo
prazo máximo previsto na normativa de aplicación

Por cada cinceiro ringleiras 2, 3, 4 e
5

255,99€

Por  cada  cinceiro  das  ringleiras
restantes

202,43€

4. Depósitos de cadáveres

Pola utilización da sala de velorio, por día 91,72€

Pola utilización de cámaras frigoríficas, por
cada unha e día

59,52€

O  dereito  que  se  adquire  mediante  o  pagamento  da  tarifa  correspondente  á
concesión de nichos, cinseiros, así coma o de terreos para a construcción de
mausoleos,  panteóns  e  sepulturas  subterráneas,  non  é  estritamente  o  da
propiedade, senón a facultade de conservación dos restos nos ditos espazos, polo
prazo máximo legalmente previsto, sempre e cando os titulares destes satisfagan
os dereitos e cumpran as normas que para estes efectos se establezan na presente
ordenanza, con atención especial ao previsto no artigo 9 da mesma.
A titularidade do dereito outorgada mediante concesión, cambio de titularidade,
permisos e/ou autorizacións previstas na presente ordenanza, entenderanse feitas
salvando o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.
5. Cambio da titularidade
a) Dun mausoleo ou panteón, por doazón ou cesión gratuíta, pagará o 25% da taxa
establecida nesta tarifa para a concesión do terreo.
b) Dun mausoleo ou panteón, por herdanza, pagará o 10 % da taxa establecida
nesta tarifa para a concesión do terreo.
c) Dunha urna por doazón ou cesión gratuíta, pagará o 25 % da taxa establecida
nesta tarifa para a concesión do terreo.
d) Dunha urna por sucesión pagará o 10% do prezo establecido para a concesión do
terreo.
e) Dun nicho, por doazón ou cesión gratuíta, pagará o 25 % da taxa establecida
nesta tarifa para a súa concesión.
f) Dun nicho por sucesión, pagará o 10 % da taxa establecida para a concesión do
mesmo.
g)  Dun  cinceiro,  por  doazón  ou  cesión  gratuíta,  pagará  o  25  %  do  prezo
establecido para a concesión do mesmo.
h)  Dun  cinceiro,  por  herdanza,  pagará  o  10  %  do  prezo  establecido  para  a
concesión do mesmo.
i) Por permuta gratuíta de nichos: 59,52 €.
6. Inscrición nos rexistros
Por inscrición no Rexistro municipal de propietarios de panteóns, urnas, nichos
e cinceiros, por calquera causa: 12,08 €.
7. Licenza para apertura de panteóns, urnas, nichos e sepulturas en terra
a) Permiso de apertura ordinaria:

Por  inhumación  ou  exhumación  en
mausoleos

59,52€

Por inhumación ou exhumación en urnas 54,07€

Por inhumación ou exhumación en nichos 18,46€

Por  inhumación  ou  exhumación  en
cinceiros

12,08€

Por inhumación ou exhumación en terra 23,98€



b) Permiso de apertura extraordinaria para inhumación ou exhumación de cadáveres
no primeiro trienio do enterramento

En mausoleos e panteóns
231,80 €

En  urnas  ou  sepulturas
subterráneas 204,89 €

En nichos
204,89 €

En terra 172,52 €

c) Permiso de apertura extraordinaria nos anos 4º e 5º do enterramento

En mausoleos e panteóns 172,52 €

En urnas ou sepulturas subterráneas 151,06€

En nichos 118,69€

En terra 91,72€

d) Ademais das cotas anteriores, por traslado de cadáveres: 23,98€.
8. Licenzas ou comunicacións previas para instalacións e reparacións
a) Instalacións:

Por cada permiso para colocacións de lousas en mausoleos e
panteóns, ou comunicación previa

34,67€

Por cada permiso para colocacións de lousas en urnas, ou
comunicación previa

29,20€

Por cada permiso para colocacións de lousas en nichos, ou
comunicación previa

23,98€

Por cada permiso para colocacións de lousas en cinceiros, ou
comunicación previa

6,13€

Por cada permiso para colocación de cruces ou calquera outro
símbolo en sepulturas de terra, ou comunicación previa

12,08€

Co obxecto de manter a uniformidade e decoro, así como facilitar a limpeza e
adecentamento do terreo destinado a inhumacións, prohíbese a execución de obras
auxiliares coma sarcófagos, etc.
b) Reparacións:
-  As  licenzas  para  reparacións  de  mausoleos,  panteóns,  urnas,  nichos  e
cinseiros,  tributarán  pola  ordenanza  fiscal  reguladora  do  imposto  sobre
construcións, instalacións e obras e pola ordenanza fiscal reguladora da taxa
por licenzas urbanísticas, ou comunicacións previas, segundo proceda.
9. Custodia do recinto do cemiterio municipal
Coa fin de asegurar a máis decorosa e digna conservación do recinto e espazos
próximos ós destinados a enterramentos, esixiranse os seguintes dereitos ao ano:

Por mausoleos e panteóns ao ano 70,13 €

Por urnas por ano 36,11€

Por nichos por ano 11,52€

Por vixilancia en cinceiros, por ano 3,73 €

1. Cando as sepulturas de calquera clase e, en xeral, tódolos lugares destinados
a enterramentos, fosen desatendidos polos seus respectivos familiares, titulares
ou parentes, dando lugar a que aparezan en estado de ruína ou abandono co
conseguinte perigo ou mal aspecto, o Concello poderá proceder á demolición no
primeiro caso e á retirada de cantos atributos e obxectos se atopen deteriorados
ou  abandonados  no  segundo,  sen  que  en  ningún  caso  poida  esixírselle
indemnización ningunha.

2. Poderá ademais declararse a caducidade da concesión e revertera ao Concello a



enteira dispoñibilidade dunha sepultura nos seguintes casos:
a) Polo estado ruinoso da construción. A declaración de tal estado e caducidade
requirirá expediente administrativo por iniciativa da Alcaldía ou concelleiro/a
delegado/a.
b) Polo abandono da sepultura, considerándose como tal o transcurso de 5 anos
dende a última inhumación verificada nela, sen que o seu titular, familiares ou
parentes aboasen os dereitos correspondentes a este epígrafe de conservación.

3. O expediente administrativo de caducidade nos supostos a) e b) do número
anterior conterá a citación do titular mediante a correspondente notificación,
se o seu domicilio é coñecido, ou de non selo, a súa publicidade mediante edicto
no  Boletín  oficial  nos  termos  da  normativa  reguladora  do  procedemento
administrativo común, sinalando un prazo de 30 días para que o titular e os seus
familiares ou os seus parentes comparezan, satisfagan os dereitos pendentes e
asinen o compromiso de levar a cabo a reparación procedente, ou presenten as
alegacións que tivesen por convenientes.
No caso de que no prazo sinalado no punto anterior non se tivera comparecido ou
presentado alegacións, procederase sen máis á declaración de caducidade. 
A comparecencia suspenderá o expediente en tanto non se resolvan as alegacións
presentadas e se outorgue prazo para a realización das obras.
Transcorrido o prazo concedido para efectuar as obras sen que o cumprimento
deste compromiso se efectuase, a Xunta de Goberno Local declarará a caducidade
da concesión.

4. Declarada a caducidade de calquera clase de concesión, o Concello poderá
dispoñer  dela,  unha  vez  que  trasladase  os  restos  existentes  nela  ao
correspondente osario.

Declaración, liquidación e ingreso 
Artigo 9 
Xestión
1.   Os suxeitos pasivos solicitarán a prestación dos servizos de que se trate.
A  solicitude  de  permiso  para  construción  e/ou  reparacións  de  mausoleos,
panteóns, urnas, nichos e cinceiros irá acompañada do correspondente proxecto e
memoria, autorizados por facultativo competente, así como do xustificante de
ingreso das taxas que procedan.

2. Cada servizo no cemiterio será obxecto de autoliquidación individual e
autónoma para o seu ingreso na Tesourería Municipal na forma e prazos
sinalados no Regulamento xeral de recadación, sen prexuízo do disposto no
artigo 8.

3. Excluídas as liquidacións que configuran o padrón anual, o resto dos
actos de xestión en relación os conceptos comprendidos nesta ordenanza
queda suxeitos ao réxime de autoliquidacións asistidas, nos termos que
estableza a normativa correspondente.

Infraccións e sancións tributarias 
Artigo 10 
En  toto  o  relativo  á  cualificación  das  infraccións  tributarias  así  como  á
determinación das sancións que correspondan en cada caso, atenderase ao disposto
na Lei Xeral Tributaria, regulamentos de desenvolvemento, así coma no disposto
na Ordenanza Fiscal Xeral do Concello de Ferrol.

DISPOSICIÓN FINAL 
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2016 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.


