Ordenança Fiscal núm. 14
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 del Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per a aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'ajusten al que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
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 altres 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 escau, els titulars de l'autorització concedida, i tots aquells compresos
a l’article 23 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 4t. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària, i els de l’article 23 del RDL
2/2004.
Article 5è. 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.
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Article 6è. Quota tributària
1. Concessió panteons dret funerari, de 6 cossos
2. Concessió de nínxols:
a) Dret funerari de classe 1 de 2 cossos amb ossera
b) Dret funerari de classe 2 amb no més un cos, sense ossera:
filera 1 (baixa)
filera 2 (mitja)
filera 3 (alta)

10.000 €
2.000 €
1.000 €
700 €
200 €

3. L'Ajuntament podrà rebre de particulars, que així ho vulguin fer, drets funeraris contemplats
als apartats anteriors com a cessió lliure i gratuïta.
4. Els particulars que adquireixin drets funeraris usats revertits a l'Ajuntament, tindran una
reducció del 50% de l'import que els hi correspongui de conformitat amb el apartats anteriors.
5. Serveis d'exhumació de cadàvers. Taxa per exhumació, per servei:
a) Panteons
120 €
b) Nínxols i fosses
16 €
5.2 En el supòsit que l'exhumació de cadàvers sigui per traslladar-los a un altre Cementiri, les
taxes anteriors seran les següents:
5.1

312 €
157 €

a) Panteons
b) Nínxols i fosses
6. Llicències de conservació i millores:
Taxa conservació cementiri, anual i irreductible:
Panteons
Nínxols classe 1
Nínxols classe 2
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70 €
19 €
10 €

7. Traspàs de concessions de panteons, tombes i nínxols:
7.1 INTERVIVOS:
ENTRE FAMILIARS
135 €
26 €
10 €

355 €
65 €
34 €

ENTRE FAMILIARS

ENTRE NO FAMILIARS

50 €

250 €

Panteons
Ninxols classe1
Ninxols classe2
7.2 MORTIS CAUSA:

ENTRE NO FAMILIARS

Panteons

Resta: exempts (no obstant, s'ha de sol·licitar la preceptiva llicència de traspàs)
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 aquests se
sol·liciten, i també en tot el que es troba prescrit a l’article 26 del RDL 2/2004.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis dels quals es tractin.
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.
2. Cada servei serà objecte d'autoliquidació individual i pagament en el moment de la seva
sol·licitud, de conformitat amb l'article 27 del RDL 2/2004.

Article 9è. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin
en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.
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