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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. 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 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, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’ esmentat TRLRHL.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, con són:
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.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitant de la realització del servei i, si s’escau, els
titulars de l’autorització concedida.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 y 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, 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 l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterrament del 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.
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Article 6è. Quota tributària
Conservació, neteja i millora del cementiri (any).
1. Nínxols i foses ........................................................................................5,18 €
2. Panteons ........................................................................................... .. 12,80 €
3. Panteons múltiples.. .................................................................................20,85 €
4. Concessió administrativa nínxols
1. Títols nínxols:
Títols nínxols a 50 anys la 1ª filera.................................................. 1.589,70 €
Títols nínxols a 50 anys la 2ª filera.................................................. 1.519,35 €
Títols nínxols a 50 anys la 3ª filera.................................................. 1.377,60 €
Títols nínxols a 50 anys la 4ª filera.................................................. 1.307,25 €
Concessió administrativa Columbaris
2.
Títols columbaris
Títols columbaris a 50 anys..............................................................250,00 €
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 aquest 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.
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 9é. 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 181 i següents de la Llei
General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 18 d’Octubre de 1.991, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de Gener de
1.992. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la
seva derogació expresses.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
d'aquesta Ordenança.
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