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MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 15: TAXAS CEMITERIO MUNICIPAL 

 
PROPOSTA 

 
 Téndose ordeado desde a Alcaldía, en data 01/09/2021, ao Xefe do Servizo de Xestión e 
Inspección Tributaria e Catastral do Concello, o inicio dos estudios no marco do expediente de 
modificación da Ordenanza Fiscal nº 15, reguladora das taxas por servizos no Cemiterio Municipal, 
que, segundo o seu artigo 2º, comprende tanto a prestación de servizos na devandita instalación 
como a concesión de nichos, por mor da aprobación do proxecto de ampliación da instalación, coa 
construcción de novos nichos e columbarios, a efectos de establecer unha tarifa para a taxa de 
concesión dos novos nichos e columbarios, á vista dos custes previstos de execución do proxecto. 
 
 Visto o informe técnico-económico elaborado polo devandito funcionario municipal, favorable 
ao establecemento das taxas, subscrito co visto e prece da Interventora en data 14/09/2021. 
 
 Vistos os antecedentes seguintes: 
 
PRIMEIRO.- Contrato menor do servizo "Redacción do proxecto para a ampliación do Cemiterio 
Municipal de Carballo", SAT 2/2018. 
 

Por resolución da Alcaldía nº 411/2018, do 22/02/2018, o Sr. Alcalde adxudicou o contrato 
menor do servizo "redacción do proxecto para a ampliación do Cemiterio Municipal de Carballo" (SAT 
2/2018), a DESARROLLO DE EMPRESAS EL GRECO, SL, por importe de 21,538,00 €, IVE incluido. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobación do proxecto de expropiación forzosa dos terreos precisos para a acometida 
das obras contidas no proxecto para a ampliación do Cemiterio Municipal. 
 

Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 21/10/2019, aprobouse inicialmente o 
proxecto de expropiación antedito. 
 

Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 09/03/2020, aprobouse definitivamente o 
proxecto de expropiación dos terreos precisos para a construcción da ampliación do Cemiterio 
Municipal segundo o proxecto do SAT 2/2018, cun custe total de expropiación de 26.554,34 €. 
 
 
TERCEIRO.- Contido do proxecto de ampliación. 

O proxecto de ampliación contempla a execución en 3 fases da obra, cos seguintes 
presupostos de execución material previstos, que servirán de base á licitación de cadansúa fase: 
 
a) Construcción fase 1: 

  

699.520,70 € 

b) Construcción fase 2: 

  

373.632,00 € 

c) Construcción fase 3: 

  

481.589,28 € 

Total de custe previsto da obra de ampliación: 1.554.741,98 € 

 
 
CUARTO.- Custes de dirección facultativa e seguridade e saúde: 
 

Está previsto que a dirección facultativa se realice, fundamentalmente, por persoal municipal, 
polo que se estiman uns custes globais, a tanto alzado, de ambos conceptos, do 1,5 % do importe 
do PEM das 3 fases a efectos das previsións deste informe técnico-económico: 23.321,13 €. 
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 Visto que o informe técnico-económico contempla unha proposta de establecemento de 
tarifas, tendente á cobertura máxima do custe das obras, como método de determinación do valor 
ou utilidade de mercado do aproveitamento das concesións demaniais dos novos nichos e 
columbarios que serán resultado da obra de ampliación da instalación municipal. 
 
 Vistos os criterios de determinación das tarifas contidos no dito informe, e a proposta de 
tarifas que incorpora, que é a seguinte: 

Tarifa taxa nicho: 840 € 

Tarifa taxa columbario: 330 € 
 
 Visto que se respecta o límite máximo do importe das taxas previsto no art. 25 do 
R.D.Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, ao non superar a contía das taxas o valor dos bens demaniais a conceder. 
 
PROPOÑO AO PLENO que adopte o seguinte acordo: 
 
1º.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal nº 15 do Concello de Carballo, 
reguladora das taxas por servizos no Cemiterio Municipal, consistente en dar nova redacción ao 
concepto 1 do artigo 7º da mesma, regulador da cota tributaria, e incorporar un concepto 1bis, 
consonte á redacción seguinte: 
 
<<ARTIGO 7.º .-COTA TRIBUTARIA. 
 

A cota tributaria determinarase atendendo ás seguintes tarifas: 
Concepto:          Importe. 
1.-Concesión de nichos. 
1.1.-Nas fases do cemiterio executadas antes do ano 2002:   360,61 euros/nicho. 
1.2.-Nas fases do cemiterio executadas no 2002 e sucesivas:   674 euros/nicho. 
1.3.- Nas fases do cemiterio executadas no ano 2021 e sucesivas:  840 €/nicho. 
1bis.- Concesión de columbarios. 
1bis.1.- Nas fases do cemiterio executadas no ano  2021 e sucesivas: 330 €/columbario. 
[…]>> 
 
2º.- Proceder á exposición pública do acordo de modificación da devandita Ordenanza durante un 
prazo de 30 días hábiles, a contar desde a inserción do anuncio da súa aprobación inicial no Boletín 
Oficial da Provincia, para a interposición de alegacións. De non se teren presentado alegacións, a 
modificación da Ordenanza considerarase tacitamente aprobada, sen necesidade de novo acordo 
plenario, e entrará en vigor, unha vez publicado o anuncio de aprobación definitiva da mesma, xunto 
co texto íntegro da modificación operada na Ordenanza, ao día seguinte ao da publicación do 
anuncio de aprobación definitiva no B.O.P. 
 
A concelleira delegada de facenda, 
Belén Lendoiro Esmorís 
 
Documento asinado dixitalmente na data que figura ao marxe. 


