T-7
ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS.
Article 1r. Fonaments 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, 20.3g) i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, per la qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal per
l'assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons, tombes 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, exhumació i trasllat de cadàvers, autorització a empreses per a la
prestació de serveis funeraris, registre de transmissions i qualsevol altre que, de conformitat
amb el que es preveu en el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin convenients o
s'autoritzi a instància de part.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 36 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o utilitzin els serveis i que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidaria o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la
Llei general tributària.
2. Els deutes i responsabilitats pel pagament de la taxa seran exigibles als qui succeeixin
als subjectes passius per qualsevol concepte en la respectiva titularitat, de conformitat
amb el que disposen els articles 39 i 40 de la Llei general tributària.
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.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer. Reserva de drets d'ocupació a perpetuïtat de nínxols
Primer pis ................................................................................................... 640,00 euros
Segon pis ................................................................................................... 800,00 euros
Tercer pis ................................................................................................... 480,00 euros
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Venda de columbaris ................................................................................. 160,00 euros
Epígraf segon. Drets funeraris, conservació de nínxols, inhumacions i exhumacions.
Per conservació de nínxols .......................................................................... 10,00 euros
Per conservació de columbaris . .................................................................... 5,00 euros
Per conservació de panteó ........................................................................... 95,00 euros
Pel servei d’exhumació i inhumació de cadàvers.........................................155,00 euros
Epígraf tercer. Conducció i trasllat (per l'Ajuntament o concessionari, dins el municipi)
Per cada servei .......................................................................................... 180,00 euros
Expedició títol. .............................................................................................. 15,00 euros
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare,
es pagaran els drets corresponents a una sola inhumació.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al
columbari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura
quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la sepultura
desocupada revertirà al seu favor.
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
1. 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.
2. 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 arques municipals en la forma i
els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 9è. 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 els articles 178 i següents de la
Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal
en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2019 i el text íntegre de l’ordenança fou publicada
en el BOPT del dia 20 de desembre de 2020, aplicable a partir del dia següent al de
l’aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

