ORDENANÇA NÚM. 9.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL

Article 1.- FONAMENT 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 Règimen Local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 27 del RDL 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, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret
Legislatiu.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: reducció,
incineració, moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualsevol altres 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.- 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 4.- RESPONSABLES
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereix l’ article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societat i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

Article 5.- 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 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA(S’INCLOU TAMBÉ ELS CEMENTIRIS DE SANT POL I CASTELL
D’EMPORDÀ)
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

Entrada de cadàvers al cementiri
Inhumacions de cadàvers i restes
Tapar nínxols o columbaris
Tapar hipogeus
Tapar tombes i panteons

18,76 €
68,60 €
30,31 €
55,60 €
100,00€

Exhumacions de cadàvers i restes per trasllat extern
Exhumació de cadàvers i restes per trasllat intern
Exhumació de cadàver i restes per trasllat a la
fossa comuna
Destapar nínxols i columbaris
Destapar hipogeus
Destapar tombes i panteons
Conservació i neteja de nínxols, columbaris cada
any
Conservació i neteja dels hipogeus cada any
Conservació i neteja de tombes i panteons cada
any
Col·locació làpides i altres elements decoratius als
nínxols i columbaris
Col.locació de làpides a hipogeus
Col.locació làpides en tombes

68,60 €
68,60 €
68,60 €
30,31 €
55,60 €
74,40 €

15,60 €
46,40 €
62,60 €

30,00€
28,10 €
37,60 €

Concessió per 50 anys de nínxols
Nínxols nous (Vies Pietat, Dolors i Sant Josep)
De la primera fila, sense ossera
De la primera fila, amb ossera
De la segona fila
De la tercera fila
De la quarta fila

euros
583,00 €
674,00 €
533,20 €
533,20 €
435,10 €

Concessió per 50 anys :
*
Nínxols de nova construcció sempre que n´hi hagi de disponibles
De la primera fila, sense ossera
866,00 €
De la primera fila, amb ossera
977,90 €
De la segona fila
772,90 €
De la tercera fila
772,90 €
De la quarta fila
651,90 €
Grup de dos nínxols en columna i ossari (hipogeus) 2.141,90 €
Assignació de terrenys per a tombes i panteons,
372,50 €
per m².
Concessió columbaris (per 50 anys)

359,60 €

Concessió temporal (per cada cinc anys):
Nínxols de primera fil
Nínxols de la segona fila
Nínxols de la tercera fila
Nínxols de la quarta fila

NO AUTORITZAT

Tramitacions administratives *

150,00 €
126,40 €
107,20 €

Tramitació d´expedient de concessió de Títol de dret funerari
Tramitació expedient de reversió de títol a favor de l´Ajuntament
Tramitació d´expedient de canvi de titular ( en funció del grau de parentiu)
Tramitació d´expedient per expedició de duplicat de títol
Tramitació expedient de cessió de títol a favor de tercera persona
Reconversió temporalitat de les concessions

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

( elevació a 50 anys concessions amb inferior durada)

Ampliació temporalitat de les concessions

30,00 €

( pròrroga de la concessió per 5 anys)

*En cas de que per la tramitació de l’expedient es requerís la publicació edictal dels actes administratius, a
l’import de la taxa establert s’hi sumarà l’import del cost efectiu d’aquestes publicacions edictals.
Control de trànsit per part de la policia local

120,00
€/hora

Article 7.- 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 se sol·liciten.
Article 8.- 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 9.- 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 disposa el Capítol II article 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
General tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P., el dia 1r. de gener
de 2015 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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