ORDENANCES FISCALS 2018

Ordenança fiscal núm. 4.9.
TAXA DE CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS
Article 1 – Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2 – Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de cementiri,
com són:
a) Atorgament de drets funeraris de concessió.
b) Atorgaments de drets funeraris d'arrendament.
c) Transmissió de drets funeraris.
d) Retrocessions de drets funeraris.
e) Inhumacions e exhumacions.
f) Col·locació i remoció de làpides i lloses.
g) Conservació i manteniment.
h) Trasllats
També constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i activitats
funeràries previstes als articles 35 i 36 de l'Ordenança Municipal Reguladora dels
Serveis de Cementiri i Funeraris i que es desenvolupen a l’epígraf 2n de l’article 5 de
la present ordenança.
Article 3 – Subjecte passiu
1.

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis
fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.

2.

Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditació de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.

Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en
els supòsits i amb l’abast que assenyala la Llei General Tributària.
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Article 5 – Quotes Tributàries
Les quotes tributàries seran les següents:
EPÍGRAF 1. TARIFES DELS SERVEIS DE CEMENTIRI
EUROS
a) Atorgament de drets funeraris de concessió de nínxols pel termini general de
20 anys
1ª Filera
347,64 €
2ª Filera
521,46 €
3ª Filera
466,89 €
4ª Filera
260,74 €
b) Atorgament de drets funeraris de concessió de columbaris (50 anys)
Columbaris
173,82 €
c) Atorgament de drets funeraris d'arrendament, per període de 2 anys
Nínxols
17,38 €
d) Atorgament de pròrrogues de drets funeraris, per període de 2 anys
De concessió de nínxol
1ª Filera
52,13 €
2ª Filera
78,22 €
3ª Filera
70,03 €
4ª Filera
39,09 €
D'arrendament de nínxol
17,38 €
e) Transmissions de drets funeraris
Per donació
14,03 €
Per transmissió hereditària
14,03 €
Per designació
28,06 €
f) Per expedició de títols
Per atorgament de dret o per transmissió
10,50 €
Per duplicat en cas de pèrdua, deteriorament o altres causes
10,50 €
g) Retrocessions.
De conformitat amb l'article 30 de l'Ordenança Municipal reguladora dels serveis de
cementiri i funeraris, l'Ajuntament abonarà o compensarà per la retrocessió de drets
de concessió sobre nínxols a llurs titulars, amb el 80% del preu previst a la tarifa de
l’apartat a) sempre que aquesta es realitzi dins dels deu primers anys de la
concessió. Si fos amb posterioritat, a aquest termini, es deduirà un 10 per cent cada
any o fracció que passi dels deu anys
h) Per inhumacions
A nínxol
43,45 €
A Columbari
30,41 €
A la fossa comuna
30,41 €
i) Per exhumacions
De nínxol
43,45 €
De Columbari
30,41 €
j) Per col·locació de làpides o lloses
De nínxol
27,28 €
k) Conservació i manteniment
De nínxol/per any
12,50 €
De columbari/per any
12,50 €
Cripta
67,26 €
l) Trasllats
Trasllat
60,33 €
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Article 6 – Acreditació i període impositiu
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels
serveis subjectes a gravamen, entenent-se a aquest efecte, que l'esmentat inici es
produeix quan aquests es sol·liciten.
2. Pel que respecta a la taxa de conservació i manteniment establerta a l'epígraf 1.k)
de l'article 5è d'aquesta Ordenança el període impositiu és l'any natural i la taxa
s’acreditarà el primer dia de l'any, segons el padró que integrant altes, baixes i
modificacions s'hagin produït durant l'any anterior. Els canvis de titularitat de drets
funeraris produïts durant l'exercici, als efectes d'aquesta taxa, s'acreditaran a
l'exercici següent.
Article 7 – Declaració, liquidació i ingrés
1. La taxa s’exigirà en regim d'autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l'imprès d'autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements
de la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presti l'assistència
necessària per a determinar el deute.
3. L'ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la prestació de
l'autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols
establerta en l’epígraf k) de la tarifa, el pagament de la taxa s’efectuarà en el
període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb
la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu
calendari fiscal.
Article 8 – 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 què disposa la Llei General Tributària.
Sense perjudici d’allò que disposa el Títol VIII de l’Ordenança Municipal reguladora
dels serveis de cementiri i funeraris.
Article 9 – Exempcions i bonificacions
No existeixen.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
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
facin 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 porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en
21 de desembre de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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