Ordenança Fiscal núm. 2.9. Taxa per serveis funeraris i cementiri

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 règim local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per serveis funeraris i cementiri,
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del
esmentat text legal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació de serveis de pompes fúnebres.
b) La prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a
enterraments; permisos de construcció de panteons, nínxols, columbaris o sepultures;
ocupació d'aquests panteons, nínxols, columbaris o sepultures; reducció, incineració;
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualssevol 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.
c) L'atorgament de drets funeraris, així com les incidències derivades del mateix (pròrrogues,
canvis de titularitat, lliurament de títols, etc.).

Article 3. Subjectes passius
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 acreditament de la taxa posterior a l’alta en el
registre de contribuents.
3. Estan obligats al pagament de les tarifes:
a) En els serveis fúnebres, els familiars i, en el seu defecte, els hereus o legataris del difunt, o
altres contractants que procedeixi en dret, entre ells, les companyies d'assegurances que
contractin serveis complets.
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b) En els serveis de cementiri, els adquirents de drets funeraris, llurs titulars o tenidors o els
sol·licitants, segons es tracti de primera adquisició o posteriors transmissions de drets
funeraris, d'actes dimanants del dret funerari o de la prestació del servei.

Article 4. Responsables i successors
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques
i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin en relació a:
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
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes que es contenen en l’Annex d’aquesta
Ordenança.

Article 7. Acreditament
L'obligació de contribuir neix en el moment en què s'iniciï la realització de l'activitat administrativa
que constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta, o es refereix singularment, al
subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del fet imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de presentació de la
sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan de l'Ajuntament
de procedir d'ofici.
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Article 8. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la meritació, i no
es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les quantitats
dipositades.
El titular d’un nínxol podrà oferir el seu rescat a l’Ajuntament que podrà acordar discrecionalment,
segons les necessitats municipals i disponibilitat pressupostària, l’abonament d’una quantitat a
determinar, i que no excediria del cinquanta per cent de les taxes vigents.

Article 9. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació
de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Article 10. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.

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 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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2017, continuant vigent mentre no
s'acordi la seva derogació o modificació expressa.

ANNEX DE TARIFES
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Concepte

EUR

1. Drets funeraris
1.1. Antic cementiri
1.1.1 Nínxols antic cementiri
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol per un termini
de 50 anys
b) Pròrroga de la concessió inicial, per un termini de 25 anys
c) Lloguer de nínxol per 5 anys
d) Pròrroga de 5 anys del lloguer de nínxol
e) Lloguer de nínxol per 10 anys

888,90
444,60
102,30
102,30
139,80

1.1.2. Nínxol de cendra (columbari)
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol de cendra per
un termini de 50 anys
b) Pròrroga de la concessió inicial, per un termini de 25 anys
c) Lloguer de nínxol de cendra per 5 anys
d) Pròrroga de 5 anys del lloguer de nínxol de cendra
e) Lloguer de nínxol de cendra per 10 anys

444,60
223,10
51,90
51,90
70,10

1.1.3. Canvi de titularitat
1.1.4. Lliurament de títol i/o còpies
1.1.5. Drets d’inhumació
1.1.6. Drets de dipòsit de cadàvers i utilització de cambra
frigorífica, per dia

21,50
12,70
44,00
29,70

1.2. Nou cementiri
1.2.1 Fase 1
1.2.1.1. Nínxols
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol per un termini
de 50 anys
b) Pròrroga de la concessió inicial, per un termini de 25 anys
c) Lloguer de nínxol per 5 anys
d) Pròrroga de 5 anys del lloguer de nínxol
e) Lloguer de nínxol per 10 anys

985,38
579,63
110,13
110,13
150,71

1.2.1.2. Nínxol de cendra (columbari)
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol de cendra per
un termini de 50 anys
b) Pròrroga de la concessió inicial, per un termini de 25 anys
c) Lloguer de nínxol de cendra per 5 anys
d) Pròrroga de 5 anys del lloguer de nínxol de cendra

492,69
243,44
55,64
55,64
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Concepte

EUR

e) Lloguer de nínxol de cendra per 10 anys
1.2.1.3. Canvi de titularitat
1.2.1.4. Lliurament de títol i/o còpies
1.2.1.5. Drets d’inhumació
1.2.1.6. Drets de dipòsit de cadàvers i utilització de cambra
frigorífica, per dia
El canvi de titularitat de drets funeraris, a l’empara de l’article 48 del
Reglament del cementiri municipal, només suposarà el
pagament de la tarifa 1.2.1.3
2. Altres drets funeraris

75,35
21,50
12,70
44,00
29,70

107,60

2.1. Inhumació en nínxol i dipòsit de cadàvers
2.2. Trasllat de despulles dintre del cementiri
2.3. Conducció de despulles dintre de nínxols
2.4. Trasllat de despulles a l’ossera o a fora del cementiri
2.5. TrEURe i recol·locar làpida
2.6. Inhumació de fetus i òrgans
2.7. Col·locar elements decoratius

50,40
50,40
22,70
29,60
22,70
15,70
18,60

3. Servei d’Incineració
3.1.Incineracions de cadàvers residents al municipi, per unitat
3.2.Incineracions de cadàvers residents no del municipi, per
unitat
3.3.Incineracions de restes i fetus, residents al municipi, per
unitat
3.4.Incineracions de restes i fetus, residents no del municipi, per
unitat
3.5.Urnes tipus 1
3.6.Urnes tipus 2
3.7.Urnes tipus 3
3.8.Urnes tipus 4
3.9. extracció de marcapassos o altres elements no aptes per a la
cremació
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641,10
769,40
427,40
641,10
98,00
176,30
317,50
570,90
117,60

