Ordenança fiscal núm. 10
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. 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 de Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les 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 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis del cementiri
municipal, com són: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció
de panteons o de sepultures; ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció,
incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments;
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
siguin convenients o s’autoritzin a instància de part.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o
de la realització del servei i, si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 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 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzaran arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la condició
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 fosa comuna.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
TARIFA
1-Concessió d’un nínxol a 50 anys:
1.1 Nínxol nou ............................................................................................
1.2 Nínxol cementiri vell .............................................................................
2-Inhumacions i exhumacions ......................................................................
3-Drets de col·locació de cadàvers en arrendament per cinc anys - passat
el termini de l’arrendament si no s’adquireix un nínxol o no es traslladen
les restes, aquestes passaran a la fosa comú- .............................................
4-Trasllat de restes d’un nínxol dins del mateix Cementiri, en l’acte
d’inhumació d’un cadàver, pagaran els mateixos drets corresponents a
inhumació en el que es dipositin.
5-Trasllat de restes d’un nínxol a un altre, sense inhumació de cadàver,
pagaran el doble de la tarifa d’inhumació i exhumació.
6-Títol que es lliuri a favor del titular de la concessió del nínxol ...................
7-Diligència de transferència de la titularitat d’un nínxol, en els casos
permesos ......................................................................................................
8-Duplicat d’un títol .......................................................................................
9-Traspàs de concessions: pagaran en els casos que autoritza
l’Ajuntament, 100 €. No tributaran per aquest concepte els traspassos
entre ascendents, descendents, cònjuges i germans.
10-Drets de conservació del Cementiri: els concessionaris de panteons,
tombes i nínxols, per conservació del recinte, pagaran anualment ..............
11-Dins del primer trimestre de cada any, es procedirà a la redacció del
corresponent Padró de Conservació del Cementiri, que s’exposarà al
públic per termini de quinze dies, per admissió i, en el seu cas, resolució
de les reclamacions que s’haguessin presentat. El padró s’aprovarà per
l’Ajuntament o Comissió de govern i es posarà seguidament al cobrament.
12- Concessió d’un columbari a 50 anys ......................................................
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Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat per cadàver de
la mare, es pagaran els drets corresponents a una sola inhumació.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al
columbari, si així se sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la
sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de
l’Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor.
El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de
l’Ajuntament. Si aquestes operacions les efectuaves els particulars pel seu compte i
amb obrers designats per ells, les tarifes es reduiran en un 50 per cent de les que es
consignen a aquests efectes.
Només s'atorgarà l’arrendament d'un nínxol quan ja es disposi d'un, però no pugui ser
utilitzat per no haver transcorregut el temps reglamentari.
L’Ajuntament podrà rescatar les concessions, a proposta del titular i sempre en nínxols
que no s’hagin realitzat cap servei d’enterrament, l’import a abonar al titular serà el
resultat de l’import pagat pel titular i descomptat el nombre d’anys transcorregut des de
la concessió fins a la seva finalització.
Article 7è. Acreditament

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix
quan aquest se sol·liciten.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà
del projecte i la memòria corresponent, autoritzats per un facultatiu competent.
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 a les arques municipals,
en la forma i en els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
3. En cas que el titular d’un nínxol no pagui durant cinc anys els drets de conservació,
l’Ajuntament rescatarà la concessió.
Article 9è. 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 77 i següents
de la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat modificada pel Ple
de la Corporació en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a
partir del dia primer de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins
que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

