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ríodo impositivo comprenderá a temporada 
ou o tempo autorizado. 

b) Nos aproveitamentos permanentes I o primei
ro día do período impositivo que comprende
rá o ano natural, agás os supostos de comen
zo na utilización privativa ou aproveitamen
to especial, no que se devengará cando se 
inicie o dito uso ou aproveitamento, e nos de 
cese no mesmo, casos ambos nos que o perío
do impositivo axustarase a esa circunstancia, 
prorrateándose a cota por trimestres natu
rais. 

ARTIGO 9. XESTIÓN, LIQUIDACIÓN 
E RECADACION 

1. Nos supostos de aproveitamento especial con
templados nos epígrafes a), b), c), d), e) e i) do arti
go 2' desta Ordenanza, de duración determinada, 
os suxeitos pasivos ingresarán , mediante autoliqui
dación, o importe das taxas correspondentes no 
momento de presentación da solicitude de autori
zación e polo tempo solicitado. 

No caso de que o tempo inicialmente solicitado 
fora insuficiente, deberase formular, con anteriori
dade o seu vencemento, solicitude de continuación 
do aproveitamento e autoliquidación complemen
taria. 

2. Nos supostos de usos privativos ou aproveita
mentos especiais de duración indeterminada pre
vistos nos epígrafes f), g), hJ. il e k) do artigo 22 

desta Ordenanza, os suxeitos pasivos deberán in
gresar, no momento de presentar a correspondente 
solicitude, mediante autoliquidación, o importe das 
taxas correspondentes o primeiro período impositi
vo. 

Para os seguintes períodos impositivos, as liqui
dacións relativas a estos aproveitamentos inclui
ranse nos correspondentes padróns periódicos tri
mestrais ou anuais. 

ARTIGO 10. INFRANCIÓNS E SANCIÓNS 

No relativo á cualificacións de Infrancións Tri
butarias, así como ó relativo ás sancións que co
rrespondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei 
58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor 
unha vez aprobada con carácter definitivo polo 
Pleno do Concello, ó día seguinte da súa publica
ción no Boletín Oficial da Provincia, e será de apli
cación dende o día 1 de xaneiro de 2006, permane
cendo en vigor ata a súa modificación ou deroga
ción expresas. 
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ORDENANZA FISCAL N' 15 REGULADORA 
DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS 

ARTIGO 1. NATUREZA E FUNDAMENTO 
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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 Réxi
me Local, e de conformidade co disposto nos arti
gos 15 e seguintes do Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refun
dido da Lei reguladora das Facendas Locais 
(TRLRFL en adiante), este Concello acorda a impo
sición e ordeación da TAXA POLA PRESTACIÓN 
DOS SERVICIOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS. 

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE 

Constitúe o feito imponible da Taxa os servicios 
que se presten no cemiterio municipal: 

a) Servicios realizados por persoal municipal: 
enterramento, exhumación e traslado de cin
zas dentro do cemiterio. 

b) Concesións temporais dos cinceiros, pa teóns 
e nichos e renovación ou prórroga de ditas 
concesións. 

c) Autorización para transmisións do dereito do 
dominio ou concesión QU concesión sobre se
pulturas ou parcelas entre particulares. 

d) Vixilancia, mantenemento e conservación 
dos enterramentos. 

ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO 

Son suxeitos pasivos desta Taxa en concepto de 
contribuintes, as persoas físicas ou xurídicas e as 
entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que 
soliciten a concesión ou autorización ou a presta
ción do servicio e, no seu caso, os titulares dos de
reitos regulados nesta Ordenanza. 

ARTIGO 4. RESPONSABLES TRIBUTARIOS 

1. Serán responsables solidarios das débedas tri
butarias as persoas ou entidades a que se refire o 
artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios das débedas 
tributarias as persoas ou entidades a que se refire o 
artigo 43 da lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria. 

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA 

Epígrafe A. Servicios funerarios: 

Inhumacions: 

Enterramento en nicho. 

Enterramento en panteón 

31,42 € 

40,40 € 
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Traslado de cinzas dentro 
do cemiterio .... 

Exhumacions 

Epígrafe B. Concesións: 

Por período de 5 anos ou fracción: 

De nichos, por unidade 

De columbario, por unidade 

Por período de 10 anos: 

De nichos, por unidade 

De columbario , por unidade . .. ... ........ . 

Por período de 75 anos: 

De nichos, por unidade .. 

De terreos para construcción nichos 

De terreos para construcción 
de panteóns, por rn'. 

De columbario, por unidade ..... 

Epígrafe C. Renovacións concesións 
apartados a e b do epígrafe B: 

Por nicho, por período de tres anos 
ou fracción ..... .. ..... ...... ... . 

De nicho, por período de cinco anos 

De columbario, por período de tres 
anos ou fracción . .... .. ..... .................... . 

De columbario, por período de cinco 
anos. 

38,16E 

49,39 € 

44,89 E 

33,68 E 

74,82 E 

56,12 E 

748,26 € 

112,24 € 

52,38 € 

389,10 € 

22,45 E 

37,41 E 

16,83 € 

28,06 € 

Epígrafe D . Troco do dereito de concesión 
e uso ou aproveitamento estre particulares: 

De nichos, por unidade .. 28,06 € 

De panteóns, por unidade .................. 239,43 € 

Epígrafe E. Vixilancia, mantenemento 
e conservación: 

Donos e concesionarios de nichos e panteóns, 
por unidade, e por unha soa vez coincidindo 
coa licencia de enterramento 6,74 € 

ARTIGO 6. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS 

Non se concederá exención ou bonificación al
gunha na exacción da presente taxa que non esten 
previstas en normas con rango de ley ou deriven da 
aplicación dos tratados internacionais. 

ARTIGO 7. DEVENGO E PERIODO IMPOSITIVO 

Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir 
cando se inicia a prestación dos servicios, enten
dendo a estes efectos que dito inicio se produce coa 
solicitude dos mesmos. 
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ARTIGO 8. XESTIÓN, LIQUIDACIÓN 
E RECADACIÓN 

1. As taxas reguladas nesta Ordenanza esixiran
se en réxime de autoliquidación. As persoas intere
sadas na prestación do servicio que constitua o 
feito impoñible desta taxa, presentarán previamen
te no Rexistro Xeral a oportuna solicitude, acom
pañando o xustificante de ter pagada a taxa corres
pondente, sin cuio requisito non será tramitado o 
mesmo, agás no caso de solicitudes de concesións 
de nichos para cemiterios onde non exista terreo 
non se esixirá a autoliquidación . 

2. Cando se trate de servicios que se presten en 
sábado, domingo ou festivo, practicarase a liquida
ción unha vez prestado o servicio ou realizada a ac
tividade. 

3. Nos terreo concedidos para a construcción de 
nichos deberase instalar unha fileira de catro ni
chos (catro alturas) . En calquer caso, tanto neste 
suposto como no de construcción de panteóns debe
rase obter a correspondente licencia urbanística. 

4. As concesións, renovacións das concesións e 
troco sde titularidade de nichos realizarase, agás 
supostos excepcionais, por duas unidades. 

ARTIGO 9. INFRANCIÓNS E SANCIÓNS 

No relativo á cualificacións de Infrancións Tri
butarias, así como ó relativo ás sancións que co
rrespondan en cada caso, estarase ó disposto na Lei 
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria . 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

1. No non previsto na presente Ordenanza Fiscal 
serán de aplicación as disposicións do Regulamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria de Galicia, aproba
do polo Decreto 134/1998, de 23 de abril, Ley 
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e res
tante normativa de aplicación. 

2. A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor 
unha vez aprobada con carácter definitivo polo 
Pleno do Concello, Ó día seguinte da súa publica
ción no Boletín Oficial da Provincia, e será de apli
cación dende o dia 1 de xaneiro de 2006, permane
cendo en vigor ata a súa modificación ou derroga
ción expresas. 

ORDENANZA FISCAL N' 12 REGULADORA 
DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA 

A cota tributaria determinarase por unha canti
dade fixa sinalada segundo a natureza dos expe
dientes ou documentos a tramitar, de conformidade 
coas seguintes tarifas: 


