Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’ Ajuntament
estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri
municipal i demés serveis funeraris, que de conformitat amb el que preveu 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 4rt.- Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’ Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’ interessat, es
dicti acte administratiu en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è.- Exempcions i bonificacions de caràcter potestatiu.
1. 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) En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
c) Les inhumacions que ordeni l´ autoritat judicial i que s´ efectuïn en la fossa
comuna.
2. Gaudiran d’una bonificació del 5 per cent de la quota els interessats que
domiciliïn la taxa de conservació cementiri (venciment periòdic) en una entitat
financera.
La sol·licitud de domiciliació es formalitzarà abans de l’elaboració i aprovació del
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padró, fixant com a data màxima el 31 de maig o immediat hàbil posterior si
aquest coincidís en dia festiu.
Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l´ aplicació de la tarifa següent:

CEMENTIRI VELL
CONCEPTE
Concessió dels nínxols núm. 52A, 52B, 104A, 104B,156A, 156B, 219A i
219B de la secció 2a. del Cementiri Municipal (nous)
Concessió dels nínxols núm. 25A, 25B, 73A, 73B, 121A, 121B, 169A ,
217ª, 217B, 24ª, 24B, 72ª, 72B,120ª, 120B, 168ª, 168B, 216A i 216B de la
illa primera, secció 2a. (nous 2ª. fase)
Concessió d´ un nínxol amb ossera
Concessió d´ un nínxol sense ossera
Concessió per a 2 anys d’un nínxol amb ossera
Concessió per a 2 anys d’un nínxol nou sense ossera
Concessió per a 2 anys d’un nínxol vell sense ossera
Conservació cementiri. Per nínxol
Conservació cementiri. Per nínxols de concessió
Drets d’enterrament
Per exhumació d’urna de cendres
Per utilització serveis cementiri empreses funeràries
Servei fúnebre de trasllat de cadàvers
Col·locació làpides i elements decoratius
Expedició de títols, renovacions i duplicat
Dret de rescat de les cessions de nínxols - indemnització
CEMENTIRI NOU - CEMENTIRI DE LA VALL DE CLARA
Concepte:
Concessió de nínxol (25 anys)
Renovació de concessió de nínxols (màxim 25 anys més)
Concessió ossari
Renovació concessió ossari (màxim 25 anys més)
Concessió dels nínxols per període de 2 anys
Concessió de les osseres per període de 2 anys
Conservació cementiri. Per nínxol
Conservació cementiri. Per ossera

IMPORT
614,76 €

687,08 €
361,63 €
180,80 €
36,16 €
28,21 €
21,92 €
28,87 €
28,87 €
347,00€
347,00€
14,46 €
253,00 €
10,84 €
14,44 €
180,81 €

1.654,26 €
1.654,26 €
652,01 €
651,95 €
72,33 €
28,91 €
28,87 €
6,01 €
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Drets d’enterrament
Per exhumació d’urna de cendres
Per utilització serveis cementiri empreses funeràries
Servei fúnebre de trasllat de cadàvers
Col·locació làpides i elements decoratius
Expedició de títols, renovacions i duplicat
Per la utilització de la sala de cerimònies del Cementiri. Per cada acte

347,00 €
347,00 €
14,46 €
253,00 €
62,70 €
14,44 €
72,20 €

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 es sol·liciten.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés
L’ interessat en la prestació del servei d’enterrament o trasllat de cadàvers dins
dels cementiris municipals satisfarà, a l’empresa dels serveis funeraris que efectuï
el servei, la taxa corresponent.
L’empresa liquidarà mensualment a l’ Ajuntament pels serveis prestats dins el
període.
Per la resta dels serveis com són servei de col·locació de làpides i vidrieres i expedició
de títols, renovacions i duplicats, així com les noves concessions de nínxols o
l’exhumació d’urna de cendres els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels
serveis de que es tracti.
Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà una
vegada s’hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les entitats
financeres que estableixi l’Ajuntament i els terminis que assenyala el Reglament
General de Recaptació.
En el cas de la taxa per conservació, que té caràcter anual, el seu pagament es
realitzarà mitjançant el sistema del padró, que serà aprovat anualment per la Junta
de Govern Local i en el que figuraran tots els contribuents amb les quotes
respectives. El padró serà exposat al públic per un termini de quinze (15) dies, amb la
publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província per a que els interessats
puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L’exposició
al públic produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes
passius.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària i l’ Ordenança General.
Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple Corporatiu en sessió celebrada el
dia 15 de setembre de 1989, i definitivament en data 5 de desembre de 1989,
començarà a regir a partir de l'1 de gener de 1990, i serà vigent mentre no s’acordi la
seva derogació o modificació.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2014&08/022014020654.pdf&1
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