APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2013

ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.6.- TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de
Cementiri Municipal.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis del Cementiri
Municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de
construcció de panteons; concessions de nínxols, columbaris i altres
sepultures; inhumacions i exhumacions; moviment de làpides; col·locació de
làpides, reixes, 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 3.- SUBJECTES PASSIUS
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 o entitats a què es refereix l’art.42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris les persones o entitats a què es refereix
l’art.43 de la Llei General Tributària.
Article 5.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments de cadàvers pobres de solemnitat.
b) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuin en la fossa
comuna.

Article 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA
A) CEMENTIRI “ELS XIMBLARS”
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CONCESSIÓ NÍNXOLS A 50 ANYS
Primer pis
Segon pis
Tercer pis

770,35 €
837,40 €
669,90 €

CONCESSIÓ NÍNXOLS A 50 ANYS: BLOC B (núms.181-244):
Primer pis
Segon pis
Tercer pis

861,60 €
929,70 €
761,28 €

CONCESSIÓ NÍNXOLS A 50 ANYS: BLOC C
Primer pis
Segon i Tercer pis

950,00 €
1.050,00 €

COLUMBARIS
Concessió de columbaris

300,00 €

B) CONCESSIÓ NINXOLS TEMPORAL
Concessió nínxols 5 anys i trasllat a fossa comú o nínxols

173,35 €

C) SERVEIS FUNERARIS cementiri vell i nou
Els serveis funeraris es podran realitzar per gestió directa o mitjançant concert
amb empreses del sector.
En cas de gestió directa s’aplicaran les següents tarifes:
Inhumacions (inclòs tapar)
Exhumacions
Col.locació làpides i altres ornaments
Trasllat restes

48,60 €
34,65 €
34,65 €
37,90 €
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C) SERVEIS ADMINISTRATIUS
Per cada títol de drets funeraris
Duplicat títol drets funeraris
Traspàs o cessió de drets funeraris (canvi de titularitat)
Publicació al Butlletí Oficial de la Província
Drets de sepultura i inscripció en el Registre de nínxols i
panteons
Tramitació administrativa d’inhumacions, exhumacions ,
trasllat restes col.locació làpides
Drets trasllat restes

16,25 €
21,65 €
16,25 €
25,00 €
6,55 €
10,80 €
64,95 €

D) CONSERVACIÓ
Conservació, manteniment i neteja per cada ninxol, taxa anual

13,00 €

Conservació, manteniment i neteja per cada columbari, taxa
anual

8,00 €

CONDICIONS ESPECIALS NOU CEMENTIRI:
Compensació nínxol del Cementiri vell amb caducitat
concessió
Trasllat de restes del nínxol Cementiri vell a Cementiri nou

201,90 €
Gratuït

Article 7.- ACREDITAMENT
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels
serveis subjectes de gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat
inici es produeix quan aquests se sol·liciten.
Article 8.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de que 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.
Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà,
una vegada realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques
municipals en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de
Recaptació.
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El pagament i la notificació de les quotes anuals es realitzarà dins de cada
exercici mitjançant el sistema de padró fiscal, que estarà format per totes les
quotes de conservació, manteniment i neteja per cada nínxol i/o columbari. El
padró es confeccionarà mitjançant els antecedents, altes i baixes que s’hagin
produït en l’exercici anterior. Els canvis de titularitat produïts durant l’exercici i
les baixes, només produiran efectes per l’exercicis següent.

Article 9.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els correspongui en cada cas, s'ajustarà al que disposa la Llei General
Tributària.
Article 10. DRET SUPLETORI
En tot allò no previst específicament en aquesta Ordenança regirà l’Ordenança
General i la normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2.013 i seguirà
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

Vist-i-plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,

