ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I DE
CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1. Fonaments i naturalesa.
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal i per serveis fúnebres de caràcter local, que s’ha de
regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst en l’article 58 de la Llei
39/88.

Article 2. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal: assignació
d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació d’aquests
panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i
guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts; registre de transmissions, i
qualssevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
siguin convenients o s’autoritzin a instància de part, i la utilització de sales de dol.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis i que
constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de 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 l’article 40 de la Llei General Tributària.

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 difunts.
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 o el fossar comú.

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes, bonificacions i normes de gestió
establertes a l’Annex de la present ordenança.

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.
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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, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
El Secretari,
Josep Guillén Viñas

ANNEX:
ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT. TARIFACIÓ.
Article 1r. 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 difunts.
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 o el fossar comú.
Article 2n. Tarifes
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents:
Concessió a perpetuïtat de nínxol (1 forat de nínxol)
Registre, tramitació i títol de permutes i transmissions de nínxols
Expedició de títols
Conservació del Cementiri (1 forat / any)
Conservació de panteó
Conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Col·locació de làpides, reixes i guarniments

800,00 €
20,00 €
10,00 €
12,00 €
48,00 €
40,00 €
40,00 €

Article 3r. Regulació dels canvis de titularitat
La transmissió de la titularitat de la concessió solament es permetrà entre familiars i afins quan així ho
determini la voluntat del titular, fet que haurà de ser degudament justificat. Qualsevol altre transmissió
haurà de realitzar-se forçosament a favor de l’Ajuntament amb la fixació d’un preu de rescat de la
concessió en el 40% del preu de la quota assignada a la sepultura, nínxol, columbari o panteó.
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