ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de Cementiri Municipal, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article
58 de l'esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes:
a) L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures per a enterraments, i les
actuacions administratives provinents de la titularitat del dret funerari com
l'expedició i canvi de títols, els traspassos i les modificacions.
b) Les inhumacions, exhumacions i trasllat de cadàvers, restes i cendres provinents
d'incineracions; reducció de restes; dipòsit de cadàvers o restes.
c) El moviment de les làpides i els elements decoratius i de jardineria i la
conservació, manteniment i neteja del cementiri.
d) L'autorització per a l'obtenció de fotografies i filmacions dins del cementiri.
e) I qualsevol altre servei del cementiri que sigui procedent o que, si el sol·licita la
part interessada, pugui ser autoritzat.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents Ies persones físiques i jurídiques i Ies entitats a què
es refereix l'article 35.4 de Ia Llei general tributària que siguin titulars de drets funeraris,
familiars del difunt i, en el seu defecte, els hereus o legataris, o altres contractants dels
serveis que en dret procedeixi, entre ells, les companyies d'assegurances que contractin
serveis complets.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general
tributària.
2.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 41 de la Llei general tributària.
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Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa
fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.
Article 6. Quota tributària
Els preus resultants són els següents (concessió a 50 anys):
1. Dret funerari, panteó 4 x 4

2.579,10 €

2. Dret funerari, en tomba

2.645,90 €

3. Dret funerari de nínxols de nova construcció:
- 1a. classe
- 2a. classe
- 3a. classe

1.103,50 €
1.011,60 €
919,60 €

4. Dret funerari de nínxols usats:
- 1a. classe
- 2a. classe
- 3a. classe
5. Conservació:
- Per cada nínxol, a l’any
- Per cada panteó, a l’any
6. Inhumacions i exhumacions de cadàvers
- Per cada inhumació
- Per cada exhumació i trasllat de restes
- Per cada inhumació o exhumació en un panteó
A més a més, en les exhumacions o les inhumacions, en que s’hagi de treure
o posar una làpida, les tarifes s’incrementaran en
7. Canvi de nom
8. Columbaris

378,30 €
308,30 €
253,90 €
12,00 €
65,00 €
110,00 €
110,00 €
172,00 €
34,00 €
25,00 €
354,30 €

Article 7. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis
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subjectes a gravamen, i s'entendrà aquest efecte, que l'esmentat inici es produeix quan
aquests es sol·liciten.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1.

Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

2.

Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una
vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe de les arques
municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.

3.

Les quotes per la taxa de conservació del cementiri corresponents al període
impositiu anual complert, es liquidaran mitjançant rebut de padró anual, elaborat en
base a la matrícula o cens.

Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de
la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014, serà aplicable a partir del dia 1
de gener de 2015. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.
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