Ordenança fiscal núm. 21
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4.p) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), s’estableix una taxa del cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del TRHL.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal. Aquests
serveis del cementiri municipal són prestats per l’Ajuntament mitjançant concessió
administrativa
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 funeraris 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.
Article 4. Notificació
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en el supòsit de serveis
singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què presenta l’autoliquidació, amb
caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat al previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.
2. En els supòsits de taxa per a manteniment de les instal.lacions, que té caràcter periòdic, es
notifica personalment al sol.licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa en exercicis
successius es notifica col.lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Article 5. 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 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer

Euros

Concessió de nínxol de caràcter permanent ......... ................................ 1.195,00
Concessió de nínxols de caràcter temporal ...........................................
478,00
Lloguer de nínxol per tres anys..............................................................
143,00
Lloguer de nínxol per cinc anys.............................................................. 239,00
Concessió de columbaris....................................................................... 383,19
Epígraf segon

Euros

Drets de pròrroga de concessió permanent o de temporal a
Permanent ..............................................................................................20,80
Drets conservació de nínxols o columbari anualment ....................... ..
6,97
Drets conservació de panteó per any ....................................................
49,92
Drets d’enterrament ...............................................................................
11,70
Drets traspàs nínxol o columbari............................................................ 20,80
Drets traspàs panteons ......................... .................................................
49,92
Trasllat de restes
Dins del mateix cementiri ..........................................................
46,85
Entre cementiris diferents..........................................................
21,65
Canvi d’un títol per un altre per deteriorament, per sostracció o pèrdua
21,15
Epígraf tercer

Euros

Inhumacions i exhumacions
En nínxol....................................................................................290,86
En tomba o panteó..................................................................... 703,69
Camió grua o excavadora............................................................437,85
Trasllat despulles
Obrir 1 nínxol/columbari i tapar 1 nínxol/columbari .......................290,86
Obrir-ne 2 i tapar-ne 1.................................................................290,86
Obrir-ne 1 i tapar-ne 2.................................................................583,80
Obrir-ne 2 i tapar-ne 2.................................................................583,80
Obrir-ne 1 i restes fosa comuna...................................................290,86
Obrir-ne 1 i restes panteó o tomba...............................................732,88
Si nínxol tapat, augmenta.............................................................290,86
Col·locació i/o extracció làpides i complements
Làpida.........................................................................................119,89
Diversos
Pintat façanes............................................................................. 22,94
Reparació interior (preu/hora)...................................................... 43,79
Recollida runa sepultura.............................................................. 70,89
Article 7.
1. El sol fet de la manca de pagament, durant 5 anys seguits, dels drets de conservació general
de nínxols, determina la caducitat de la concessió del dret funerari atorgat al titular i
successors, d’acord amb el reglament del cementiri, sense cap possibilitat de rehabilitació.

2. Les noves concessions permanents o temporals, de tombes, nínxols o columbaris, es
lliuraran als interessats amb làpida i elements ornamentals corresponents segons normativa.
Article 8. 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. Això no obstant, les tarifes
especificades a l’epígraf tercer de l’article sisè seran recaptades pel concessionari del servei.
3. En tot cas, si el concessionari actual del cementiri finalitza per qualsevol causa la seva
relació contractual amb l’Ajuntament, haurà de reintegrar-li a aquest les quantitats abonades
dels particulars pels exercicis en els quals ja no sigui gestor.
4. En els casos de taxa de conservació, s’ha d’acreditar el dia 1 de gener de cada any, i el
període impositiu comprèn l’any natural.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb la
finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles,
o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General
de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han
delegat les seves facultats en la Diputació
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.
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 aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2015 entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

