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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
SERVEIS DE CEMENTIRIS
Art. 1r. Disposicions generals
D’acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i, específicament, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15 i 19 del mateix text refós,
s’estableixen taxes per la gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cementiris
que es regeixen pels articles 20 a 27 i 41 a 48 del text refós esmentat.
Art. 2n. Fet imposable
Constitueixen fets imposables:
1. L'atorgament de concessions de caràcter regular sobre sepultures a 50 anys i la seva
pròrroga o renovació.
2. L'atorgament de lloguer de sepultures per a enterraments provisionals.
3. La inhumació, exhumació, reducció i trasllat de cadàvers, restes i cendres i l'obertura
de sepultures.
4. L'atorgament de llicències d'entrada d'elements decoratius i de reforma i manteniment
de sepultures.
5. La conservació i neteja de vials, xarxa de clavegueram, jardineria i edificis administratius.
6. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari, com l'expedició, duplicats i les modificacions de títols.
7. L'atorgament de llicències d'obres per a construccions funeràries.
8. Qualsevol altre servei o subministrament que sigui procedent o que, a petició de part,
pugui ser autoritzat.
Art. 3r. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes, els adquirents dels drets funeraris, els seus 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
dels serveis.
Art. 4t. Exempcions
Estan exempts del pagament d’aquestes taxes:
a) Els enterraments en situacions d'escassa capacitat econòmica. Es considera escassa capacitat econòmica aquella situació en la qual els ingressos íntegres siguin
inferiors als que estableix la legislació vigent com a salari mínim interprofessional.
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S’entén assimilats als anteriors 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) Les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que es realitzin a la fossa comuna.
Art. 5è. Bases
Les bases impositives són:
1. El tipus de la sepultura.
2. El tipus de concessió.
Art. 6è. Tarifes
Les taxes a satisfer són les que es detallen en l’annex.
Art. 7è. Classificació de sepultures
A l’efecte de la tarifa, les sepultures es classifiquen de la manera següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Columbaris.
Nínxols amb ossera.
Nínxols sense ossera.
Tombes.
Panteons.
Criptes.

Art. 8è. Retrocessió de sepultures
1. Per a la retrocessió de sepultures a perpetuïtat l’Ajuntament abonarà el tant per cent
que correspongui sobre el valor d'adjudicació, segons tipus de sepultura, d’acord
amb la tarifa vigent a la data d'inici de l'expedient de retrocessió:
Sepultures que hagin estat utilitzades:
Sepultures que no hagin estat utilitzades:

75%
85%

2. Per a la retrocessió de sepultures amb concessió de caràcter temporal, s'aplicaran
els percentatges assenyalats a continuació, descomptant al resultat la proporció dels
anys transcorreguts respecte de la totalitat de la concessió (50 anys o 25 anys en cas
de pròrroga).
Sepultures que hagin estat utilitzades:
Sepultures que no hagin estat utilitzades:

65%
75%

La quota a abonar per la retrocessió de sepultures serà la resultant d’aplicar la formula que segueix:
AxBxC
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Quota =
100 x D
On:
-

A és el valor d’adjudicació segons la tarifa vigent a la data d’inici de l’expedient
de retrocessió.
B és l’índex de rerocessió segons el tipus de sepultura (65%, 75% o 85%)
C són els anys naturals sencers que resten per acabar-se la concessió.
D són els anys de durada total de la concessió (50 o 25).

3. Són condicions prèvies a la retrocessió que les sepultures estiguin desocupades i
que la sol·liciti el titular. Amb aquest fi es poden tramitar les operacions de transmissió de titularitat, trasllat o incineració de restes segons la present Ordenança.
4. El trasllat de les restes és a càrrec del sol·licitant.
Art. 9è. Acreditació
1. Amb caràcter general, l'obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se,
transmetre’s o modificar-se el dret funerari i en expedir-se els títols.
2. Pel que fa a les taxes de conservació i neteja dels cementiris, l'obligació de contribuir
es fonamenta en la titularitat o la simple tinença del dret funerari i han de fer-se efectives dins del període de pagament que correspongui, encara que no hi concorri cap de
les circumstàncies relacionades en l'article 2 d'aquesta Ordenança.
3. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres per a les construccions funeràries hauran de presentar l'oportuna sol·licitud amb les dades i els documents necessaris i la liquidació de les taxes corresponents.
4. Les persones interessades en obtenir una exempció, hauran de presentar l’oportuna
sol·licitud, aportant la documentació necessària.
Art. 10è Gestió i recaptació
La liquidació i recaptació de les taxes es farà pels Serveis Municipals corresponents.
Art. 11è. Quotes
Les quotes se satisfaran:
a) En les adjudicacions temporals, abans de l'ús o de la utilització.
b) En l’atorgament de llicències, la recaptació de les taxes es farà prèviament al lliurament del document de la llicència.
c) Les taxes de conservació i neteja s’hauran de fer efectives dins del període de pagament de l’any fiscal corresponent.
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En cas de realitzar-se el pagament mitjançant xec bancari, podrà exigir-se que aquest
sigui conformat per l'entitat lliuradora.
En cap cas es reduiran les quotes tributàries resultants d’aplicar les tarifes.
Art. 12è. Meritació de taxes
Les taxes es meritaran quan es presenti la corresponent sol·licitud, excepte la taxa de
conservació i neteja que tindran una meritació periòdica l’u de gener de cada any.
Art. 13è. Infraccions i sancions
Cal atenir-se al que es disposa en el conjunt de la normativa legal vigent.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de
2016, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2017 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.
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ANNEX – TARIFES
Epígraf 1r. Concessió temporal de dret funerari
La taxa a satisfer per la concessió de drets funeraris a les sepultures referides en l'article
7è. és la següent:
1. Columbaris:
a. Nous: ............. 416,75 €
b. Recuperats: ... 208,40 €
2. Nínxols amb ossera.
a. Nous: .......... 1.111,35 €
b. Recuperats: ... 694,55 €
3. Nínxols sense ossera.
a. Nous: ............. 972,40 €
b. Recuperats: ... 555,70 €
4. Tombes: ................. 1.389,05 €
5. Panteons: ............... 2.778,15 €
6. Criptes: ................... 4.167,20 €
La taxa a satisfer en el cas de pròrroga de la concessió temporal serà el 50 % de les tarifes anteriors.
En els casos de renovació de concessió es satisfarà el 100 % de la tarifa corresponent.
Epígraf 2n. Lloguer de sepultures per enterrament
La taxa a satisfer per la concessió en lloguer del dret funerari de les sepultures, incloenthi els drets de conservació, és la següent:
a. Nínxol: ....... 41,70 €/any
b. Columbari: . 27,85 €/any
No seran objecte de lloguer les osseres individualitzades ni les tombes, panteons o criptes.
Epígraf 3r. Autoritzacions i llicencies d'entrada d'elements decoratius, de reforma i
de manteniment.
- Autorització d'entrada de làpides, tires, marcs i altres elements decoratius
fixos: 14,00 €.
-

Supervisió d'inscripcions en làpides, tires i elements decoratius 14,00 €.

Epígraf 4t. Conservació i neteja de cementiris
a. Columbaris: . 8,40 €/any
b. Nínxols: ..... 14,00 €/any
c. Tombes: .... 23,80 €/any
d. Panteons: .. 33,40 €/any
e. Criptes: ...... 33,40 €/any
Epígraf 5è. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari
1. Expedició de títols, bescanvi, transmisions, ampliació de la titularitat o rectificacions: 14,00 €.
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2. Duplicats per pèrdua de l'original: 14,00 €.

Epígraf 6è. Drets d’enterrament
a. Columbaris i nínxols: .. 41,70 €.
b. Tombes: ..................... 69,55 €.
c. Panteons i criptes: ...... 84,15 €.
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