
Ordenança Fiscal nº 8

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1.- Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides 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 al 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 2.- 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
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 altres que, de conformitat amb el que preveu el Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

Article 3.- 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 4.- Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.



2. En 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 senyala l'art. 40 de la Llei General Tributària.

Article 5.- Exempcions subjectives.

N'estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

Els enterraments dels asilats procedents de beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per
compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.Les inhumacions que ordeni
l'autoritat judicial i que es realitzin a la fossa comuna.

Article 6.- Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

1. DRETS D’ENTERRAMENT

Euros
- En panteons i tombes.......................... 221,24
- En nínxols de classe doble, grup central............. 114,87
- Nínxols..................................... 85,78
- Columbaris 15,32

2. CONCESSIÓ DE SEPULTURES

Euros
- Parcel·les per a panteons, per pam2.............. 42,94
- Nínxols amb ossera especials..................... 828,59
- Nínxols de primera fila.......................... 690,55
- Nínxols de segona fila.......................... 690,55
- Nínxols de tercera fila.......................... 664,54
- Nínxols de quarta fila........................... 580,21
- Nínxols de quinta fila........................... 518,57
- Nínxols de sisena fila .......................... 358,77
- Nínxols dobles amb ossera, grup central....... 2.078,11
- Nínxols dobles sense ossera, grup central...... 1.698,68
- Nínxols dobles amb ossera, altres grups........ 1.519,14



- Nínxols dobles sense ossera altres grups....... 1.381,14

3. LLOGUER DE NÍNXOLS, per cada dos anys.......................71,23.-Euros

4. DRETS D’EDIFICACIÓ, per m2 exterior............................. 264,18.-Euros

5. DIPÒSIT MUNICIPAL DE CADÀVERS

Euros
- Utilització per dia.............................. 16,84
- Utilització sala d’autòpsies, per dia........        16,84

6. CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI

Euros
- De  panteons  i  tombes fins a 10 metres, per
unitat i any ......................... 45,22
- De  panteons  i tombes de més de 10 metres,
per unitat i any................................. 91,12
- De nínxols senzills.............................. 14,71
- De nínxols dobles.............................. 25,64
- Columbaris 6,01

7.  EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

Euros
- De panteons i tombes........................... 9,60
- De nínxols................................... 9,60
- Columbaris .......................................... 9,60
- Duplicats ............................................... 21,81

8. TRASPÀS DE TÍTOLS

Euros
- Panteons i tombes ............................. 261,43
- Nínxols especials amb ossera..................... 84,23
- Nínxols de 1a, 2a i 3a fila ........................ 58,22
- Resta de nínxols............................... 50,51
- Columbaris 29,29

9. DRETS DE TRASLLAT...........................................................     86,56.- Euros

10.DRETS D’UTILITZACIÓ DE CAMBRES per dia i cadàver.....39,06Euros



11.RESCAT D’UNA CONCESSIO.............el 30% de l’import de la concessió

12. COLUMBARIS

Euros
SITUATS PLANTA 1          321,57
SITUATS PLANTA 2          321,57
SITUATS PLANTA 3          309,56 
SITUATS PLANTA 4          270,19

SITUATS PLANTA 5          241,49

13.LÀPIDES ........................................................................           12,45.- Euro

14.MARC VIDRIERA ........................................................           12,45.- Euro

15.LÀPIDES COLUMBARI...............................................           10,00 Euro

Article 7.- Acreditament.

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen.

2. En el supòsit previst en l´epígraf 6è, l´acreditament tindrà lloc l´1 de gener de cada any i
el període impositiu comprendrà l´any natural.

La quota anual no es pot reduir.

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés.

1. La taxa per drets d’enterrament, expedició de títols, drets d’edificació, traspàs de títols,
drets de trasllat, columbaris, làpides, marcs vidriera, i làpides columbari s’exigirà en règim
d’autoliquidació en el moment de sol·licitar la tramitació del document o l’expedient que es
tracti.

2. Per la resta de taxes de l’ordenança, 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 corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.



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 l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.

DISPOSICIO FINAL:

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 8 de
novembre 2002, i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre de 2002,
entrarà en vigor el primer de gener de 2003 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.


