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ARTIGO -1- FUNDAMENTO E NATUREZA
En uso das facultades concedidas polos Artigos 57 e 20.4 letra p) do R. D. Lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo e de conformidade co disposto nos Artigos 15 a 19 do mesmo texto legal o Concello de Monforte
establece a taxa por servizos no cemiterio municipal, condución de cadáveres e outros servizos fúnebres de
carácter local.

ARTIGO -2- FEITO IMPOÑIBLE
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación de servizos no cemiterio municipal, tales como
asignación de espazo para enterramentos, permiso de construcións de panteóns ou sepulturas, ocupación
dos mesmos, redución, incineración, movemento de lápidas, colocación de lápidas, enreixados e adornos,
atención ós espazos destinados ó descanso dos defuntos e calquera outro que, de conformidade co
previsto no Regulamento de Policía Sanitaria Mortuoria sexa procedente ou se autorice a instancia de
parte.

ARTIGO -3- SUXEITO PASIVO
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades que establece o
ARTIGO 35.4 da Lei xeral tributaria que sexan solicitantes ou que resulten beneficiados da concesión da
autorización ou da prestación do servizo e, se é o caso, os titulares da autorización concedida.
2. Os obrigados tributarios non residentes en España deberán nomear a un representante con domicilio en
territorio español e deberá comunicalo ó Concello.

ARTIGO -4- RESPONSABLES
Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou xurídicas
determinadas como tales na Lei Xeral Tributaria. A derivación de responsabilidade farase, previa audiencia
ao interesado, ditando o correspondente acto administrativo nos termos establecidos no texto legal
citado neste ARTIGO.

ARTIGO -5- EXENCIÓNS SUBXECTIVAS
Estarán exentos os servizos que se presten con ocasión de:
a) Os enterramentos das persoas con poucos recursos económicos, e previo informe dos servizos sociais
do Concello.
b) As inhumacións que ordene a autoridade xudicial e que se efectúen na fosa común.

ARTIGO -6- COTA TRIBUTARIA
A cota tributaria determinarase pola aplicación da seguinte tarifa:
A. CONSTRUCCIÓN

1
De terreos para construción de nichos
1.1 Temporais mais dez anos e ata 75 anos
1.1.1. Por terreos para a construción de dúas alturas
1.1.2. Por terreos para a construción de tres alturas
1.1.3. Ocos para depósitos de restos de incineración

803,90 €
1.205,89 €
562,74 €

1.2 Temporais ata dez anos:
1.2.1. Por cada sepultura
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2

De terreos para a construción de panteóns
2.1.1. Por cada concesión
3
De nichos construídos polo Concello
3.1 A perpetuidade ou por tempo indefinido
3.1.1. Por cada cabida do piso primeiro
3.1.2. Por cada cabida do piso segundo
3.1.3. Por cada cabida do piso terceiro
3.2 Temporais ata dez anos
3.2 1. Por cada cabida do piso primeiro
3.2.2. Por cada cabida do piso segundo
3.2.3. Por cada cabida do piso terceiro

4.019,40 €

189,62 €
241,17 €
160,77 €
120,59 €
136,46 €
80,39 €

B. ALUGUEIROS

De ocos para depósitos de cinsa, por incineración de cadáveres, por un tempo máximo de dez anos, pagarán
ó ano 60,30 €
C. ATENCIÓNS NO CEMITERIO

Por cada sepultura, cabida, oco ou altura, pagarán ó ano 10,00 €
D.LICENCIAS PARA INHUMACIÓNS E TRASLADOS

1 Inhumacións
1.1 En panteóns
1.1.1 Sen capela
1,1,2 Con capela
1,2 En criptas
1.3 En nichos
1.4 En sepulcros
2 Traslados
2.1 Dentro do Cemiterio
2.2 Exhumacións para traslados a outros Cemiterios

120,59 €
231,04 €
60,30 €
59,61 €
40,20 €
60,30 €
120,59 €

E. TRANSMISIÓNS

1. Entre vivos
Pagarán as mesmas cotas que nas concesións a que se refire o parágrafo correspondente desta tarifa,
excepto cando a transmisión sexa entre parentes ós que se refire o número seguinte. Nese caso
aplicaranse os dereitos nel regulados. En todo caso, requírese que a transmisión sexa autorizada pola
Corporación no cambio de titular e rexistrada nos libros correspondentes.
2. Por causa de morte
Seguindo as normas do Código Civil para os graos de parentesco por consanguinidade, afinidade ou
adopción na liña recta ou colateral, pagará sobre a cota por concesións do apartado A) e sobre licencias
de obra e instalacións do apartado D) desta tarifa
2.1.- Con parentesco de 1º grao 10 %
2.2.- Con parentesco de 2º grao 30 %
2.3.- Con parentesco de 3º grao 60 %
2.4.- Con parentesco de 4º grao 90 %
As transmisións entre cónxuxes non pagarán dereito ningún.
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ARTIGO -7- NORMAS DE XESTIÓN
1. As licencias concedidas dende a construción de calquera tipo de edificación no Cemiterio Municipal
terán unha validez de tres anos dende a data de comunicación ó interesado do acordo correspondente;
transcorrido dito prazo sen terse comezada ou finalizada dita construción, os interesados terán que
solicitar unha nova licenza.
2. O Concello, no plano xeral do Cemiterio, establecerá a parte de terreo destinado á construción de dúas
ou tres alturas. As construcións destas características, de dúas ou tres alturas, non se poderán alterar
ou modificar no futuro.
3. A solicitude do permiso para construción de mausoleos e panteóns irá acompañada do correspondente
proxecto e memoria, autorizadas polo Arquitecto Técnico Municipal.
4. Para os efectos de aplicación das tarifas contidas nesta ordenanza se determina a continuación as
características de cada unha das alíneas da mesma:
Sepultura:
Cripta:
Panteón:
Panteón con capela:
Nicho:

Espazo de terra destinado para ser depositado o féretro en terra
Obra de fábrica construída sobre unha ou máis sepulturas para depositar un
ou máis féretros.
Obra de fábrica singular sobre dúas ou máis sepulturas, con espazo no
interior e ocos para depósito de féretros nos laterais e no fondo.
Obra de fábrica coas características do panteón e que, ademais, contén un
oratorio no interior.
Obra de fábrica construída sobre unha ou máis sepulturas para depositar un
ou máis féretros.

ARTIGO -8- DEVEÑO E PAGO
1. A taxa, en canto ao referente no artigo 6. C (atencións no cemiterio) ten o carácter anual e acreditarase
o primeiro día de xaneiro de cada ano, agás no caso das altas que deveñaranse no momento da súa
concesión ou/e autorización da construción. A cota será irredutible.
Os cambios de titularidade da concesión producidos durante o exercicio e as baixas só producirán
efectos para o exercicio seguinte. A xestión deste concepto farase mediante Padrón.
O deveño da taxa e a obriga de contribuír nos supostos regulados nas letras A, D e E prodúcese no
momento da prestación dos servizos suxeitos a gravame, entendéndose, para estes efectos, que dita
iniciación prodúcese coa solicitude daqueles.
Nestes casos os suxeitos pasivos solicitarán a prestación dos servizos de que se trate e efectuarán o
ingreso do importe en réxime de autoliquidación.
Nos supostos regulados na letra F anterior o deveño prodúcese no momento do outorgamento da
respectiva licenza/autorización
2. Ante a falta de pagamento da cota anual polo concepto de ATENCIÓNS NO CEMITERIO, o Concello
tramitará o correspondente expediente para determina-la caducidade das correspondente concesións
administrativas e reverte-las mesmas ó Concello.
Dito expediente, salvo precepto legal que estableza outro procedemento será o seguinte: consistirá na
notificación individual ós interesados concedendo un prazo de quince días para o pagamento dos
importes correspondentes así como as recargas, gastos e xuros que procedan; de non ser posible a
notificación individual, substituirase esta pola notificación colectiva mediante anuncio no Boletín Oficial
desta Provincia.
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ARTIGO -9- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias así como ás sancións que ás mesmas
correspondan, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
As disposicións desta ordenanza que, reproduzan aspectos da lexislación vixente e normas legais de
aplicación i aqueles que fagan remisión a preceptos legais, entenderanse automaticamente modificados
e/ou substituídos, no momento en que se produza a modificación dos mesmos.

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal que foi aprobada provisionalmente polo Pleno do Concello o día 18 de
novembro de 2005 e exposta no B.O.P de Lugo núm. 270 de 25 de novembro, entrando en vigor o día un
de xaneiro de 2006.
Modificado provisionalmente polo Pleno do Concello o día 13 de novembro de 2006 e exposta no B.O.P. de
Lugo núm. 297 de 29 de decembro de 2006.
Modificada provisionalmente polo Pleno do Concello do día 8 de novembro de 2007 definitivamente polo
Pleno do Concello do día 27 de decembro de 2007 e publicada no BOP da provincia de Lugo núm. 299
do día 31 de decembro de 2007.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 23 de outubro e 2008 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 291 do día 19 de decembro de 2008.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 3 de novembro de 2009 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 293 do día 23 de decembro de 2009.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 4 de novembro de 2010 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 294 do día 24 de decembro de 2010.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 7 de novembro de 2011 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 297 do día 29 de decembro de 2011.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 27 de xullo de 2012 e publicada no BOP da provincia de Lugo
núm. 179 do día 4 de agosto de 2012 .
Modificada provisionalmente polo Pleno do 28 de outubro de 2013 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 295 de 26 decembro de 2013.
Modificada provisionalmente polo Pleno de 26 de outubro de 2015, e aprobada definitivamente polo
Pleno de 17 de decembro de 2015 e publicada no BOP da provincia de Lugo núm. 294 de 23 decembro
de 2015.
Monforte de Lemos, febreiro de 2016

O Alcalde, José Tomé Roca
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