TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r.

Fonament i naturalesa

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 de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.

Article 2n.

Fet imposable

Està determinat per la realització de qualsevol dels serveis del cementiri municipal i altres de
fúnebres.

Article 3r.

Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents els titulars de l'autorització concedida, els seus hereus o
persones que els representin, conforme a l'assenyalat en el Reglament General del Cementiri,
aprovat per aquest Ajuntament.

Article 4t.

Exempcions subjectives

Estaran exempts els serveis que es realitzin a persones que compleixin amb l'assenyalat a l'article
24 del Reglament General del cementiri.

Article 5è.

Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

1. Drets pel dipòsit de cadàvers i sala d'autòpsia:
1.1. Per utilització del dipòsit frigorífic, per dia o fracció ......................................... 76,20 €
2. Drets d'enterraments i trasllats interiors de cadàvers:
Per cada obertura de nínxol i per trasllat interior del cementiri es pagarà la quota següent:
2.1. Panteó ............................................................................................................ 449,50 €
2.2. Nínxol amb dos departaments i ossera ........................................................... 239,30 €
2.3. Nínxol amb ossera .......................................................................................... 213,75 €
2.4. Nínxol sense ossera i restants ........................................................................ 172,05 €
2.5. Nínxol incineracions ....................................................................................... 59,75 €
3. Concessió de sepultures:
3.1. Solars per a la construcció de panteons, per pam quadrat .............................. 144,05 €
3.2. Nínxol especial, amb dos departaments i ossera.............................................2.961,85 €
3.3. Nínxol central, Orient/Occident amb ossera ....................................................2.340,40 €
3.4. Nínxol amb un departament o una ossera .......................................................2.007,10 €
3.5. Nínxol de segona fila .......................................................................................1.144,10 €
3.6. Nínxol de tercera fila........................................................................................1.030,20 €
3.7. Nínxol de quarta i cinquena fila ...................................................................... 930,35 €
3.8. Nínxol de sisena fila i restants ........................................................................ 763,10 €
3.9. Nínxol incineracions ....................................................................................... 310,10 €
3.10. Ampliació de concessió en nínxol de 6a fila i restants:
de concessió temporal de 5 anys a concessió de 50 anys .............................. 382,10 €
4. Concessions temporals 5 anys no renovable:
4.1. Nínxol de 6a filera i restants ............................................................................ 381,00 €
5. Drets d'edificació:
5.1. La taxa per drets d'edificació en el Cementiri satisfarà una quota del tres per cent sobre
el pressupost del projecte, inclosos tots els conceptes de les obres.
6. Drets d'embelliment. Col·locació de plaques en marbre o bronze:
6.1. En panteó ........................................................................................................ 143,45 €
6.2. En nínxol especial doble amb ossera .............................................................. 72,00 €
6.3. En nínxol senzill amb ossera ........................................................................... 62,15 €
6.4. En nínxol de 2a fila i restants .......................................................................... 41,80 €
Ordenances fiscals 2021 – Pàg. 133

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

7. Manteniment del cementiri, a l'any:
7.1. Panteó, per unitat i any ...................................................................................
7.2. En nínxol especial doble amb ossera .............................................................
7.3. En nínxol senzill amb ossera ..........................................................................
7.4. En nínxol fins A la 4a fila ................................................................................
7.5. En nínxol de 5a fila, restants, concessió 5 anys i incineració ..........................
8. Expedició de títols:
8.1. Expedició de títol nou i canvi de titularitat conforme al Reglament General ...
8.2. Per expedició de títol duplicat .........................................................................

Article 6è.
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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, excepte el manteniment, que es cobrarà anyalment.

Article 7è.

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 corresponent, autoritzats pel facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, per al seu ingrés directe en les
arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació i
sempre abans d'ésser retirada l'oportuna llicència.
3. El cobrament de la quota de manteniment, amb caràcter anyal, s’efectuarà mitjançant un rebut
derivat del padró i podrà aparèixer refosa en altres tributs.
4. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment.

Article 8è.

Infraccions i sancions

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.

Vigència
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 2017 i continuarà en vigor
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de
2016, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de 31 d’octubre de 2016 amb número de registre 022016019002, al tauler d’edictes
electrònic d’aquesta corporació, i al Diari Ara de data 4 de novembre de 2016.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han
esdevingut definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de
desembre de 2016, amb número de registre 022016022404.
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