Ordenances fiscals 2018

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.04 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL

Disposició general
ARTICLE 1
A l’empara d’allò previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.

Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis al cementiri municipal
que es reflecteixen a les tarifes, i aquells altres serveis que, d’acord amb el que
preveuen les normes de policia sanitària mortuòria, siguin procedents o s’autoritzin a
instància de part.

Subjecte passiu
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o
de la prestació del servei i, si escau, els titulars de l’autorització concedida.
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei
general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o els liquidadors de fallides, els concursos, les societats i les
entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la
Llei general tributària.

Quota tributària
ARTICLE 5
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
1. Serveis propis del cementiri
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1.1. Drets d’obertura o tancament d’un nínxol
1.2. Drets d’obertura o tancament d’un panteó o tomba
1.3. Drets d’obertura o tancament d’un columbari múltiple
1.4. Drets de sepultura a la fossa comuna
1.5. Trasllat de restes d’una sepultura a una altra
1.6. Reducció de restes
1.7. Tractament de residus
1.8. Recollida de restes florals i tractament
2. Altres serveis
2.1. Conservació de nínxols i columbaris
2.2. Conservació de panteons i tombes
2.3. Encalcinar i gravar inscripció en nínxols
2.4. Permís de col·locació de làpides en nínxols
2.5. Permís de col·locació de vidrieres en nínxols
2.6. Permís de col·locació de tires, marbres o similars. Per
peça
2.7. Permís de col·locació de làpides en tombes
2.8. Permís de col·locació de creus o d’imatges en tombes
2.9. Permís de revestiment d’una tomba
2.10. Col·locació de vidre
2.11. Col·locació de pany
2.12. Col·locació de tira lateral de marbre. Per servei
3. Serveis administratius
3.1. Tramitació d’expedients de concessió de dret funerari,
inclosa l’expedició del títol
3.2. Tramitació d’expedients de modificació de la concessió
del dret funerari “inter vivos”
3.3. Tramitació d’expedients de modificació de la concessió
del dret funeraris “morts causa” i altres
3.4. Tramitació d’expedients de duplicat del títol del dret
funerari, inclosa l’expedició del títol
3.5. Expedició del títol del dret funerari

70,47
141,06
8,00
4,05
28,68
22,17
41,34
18,20
30,00
89,92
7,16
27,40
20,84
4,78
124,04
78,96
105,73
21,39
6,07
20,44
30,65
141,64
56,54
43,10
14,12

ARTICLE 6
Es merita la taxa o neix l’obligació de contribuir quan s’inicià la prestació dels serveis
subjectes a gravamen. A aquests efectes, es considerarà que l'inici es produeix al
moment de la sol·licitud dels serveis.

Normes de gestió
ARTICLE 7
Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l’autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de llicència o autorització que no es tramitarà sense que
s’hagi efectuat l’ingrés corresponent a la Tresoreria Municipal o a les entitats
col·laboradores.
2.04 Taxa de cementiri municipal
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ARTICLE 8
L’Òrgan competent podrà acordar el cobrament anual per rebut, un cop notificada la
liquidació corresponent a l’alta al padró respectiu dels conceptes tributaris inclosos a
les tarifes que ho permetin.

Recaptació
ARTICLE 9
L'import de les autoliquidacions provisionals s’ingressarà a la caixa municipal, i se
n’expedirà la carta de pagament corresponent.
ARTICLE 10
Les quotes que per qualsevol causa no hagin estat ingressades s’exigiran per via de
constrenyiment en la forma prescrita pel Reglament general de recaptació.

Infraccions i sancions
ARTICLE 11
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les seves sancions
corresponents, s’actuarà d’acord amb el que disposen els articles 183 i següents de la
Llei general tributària.

Drets funeraris
ARTICLE 12
1. La quantia dels drets funeraris és la que es fixa en el quadre següent:
Concepte
1.a. Concessions a 50 anys
1.a.1. Columbari múltiple
1.b. Concessions a 25 anys
1.b.1. Nínxol de primera fila amb ossera
1.b.2. Nínxol de primera fila sense ossera
1.b.3. Nínxol de segona fila
1.b.4. Nínxol de tercera fila
1.b.5. Nínxol de quarta fila
1.b.6. Nínxol de cinquena fila
1.b.7. Nínxol de sisena fila
1.b.8. Nínxol de setena fila
1.b.9. Columbari individual
1.c. Altres concessions i serveis
1.c.1. Renovació de la concessió d’un nínxol per un any
1.c.2. Nínxol per dos anys, inclosos el trasllat i la conservació
1.d. Reversió concessions
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Euros
1.115,00
1.802,94
1.502,45
1.802,94
1.622,63
1.201,97
901,47
600,97
540,87
540,87
116,96
355,35
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1.d.1. Nínxol de primera fila amb ossera
1.d.2. Nínxol de primera fila sense ossera
1.d.3. Nínxol de segona fila
1.d.4. Nínxol de tercera fila
1.d.5. Nínxol de quarta fila
1.d.6. Nínxol de cinquena fila
1.d.7. Nínxol de sisena fila
1.d.8. Nínxol de setena fila
1.d.9. Tomba
1.d.10. Terrenys per construir-hi panteons. Per m2
1.d.11. Columbari
1.d.12. Columbari múltiple

522,34
436,47
522,34
463,71
339,35
254,66
213,20
170,56
2.605,81
592,23
169,50
349,50

2. Quan la persona titular d’una concessió funerària hi renunciï, l’Ajuntament abonarà
les quantitats assenyalades a l’apartat 1d. d’aquest article. En aquest cas, les
despeses que s’originin pel trasllat de les restes existents a una altra sepultura
seran a càrrec de la persona titular, llevat que l’Administració les traslladi d’ofici als
llocs destinats a aquest efecte. Així mateix, les despeses ocasionades que es
produïssin pel canvi de titularitat seran a càrrec de l’Ajuntament.
3. Si es renuncia a panteons, l’Ajuntament abonarà el valor del terreny que ocupin,
però no abonarà cap import per la construcció feta.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 22 de
desembre de 2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.
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