ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Taxa per la prestació de serveis funeraris municipals
Article 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que determina el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es regirà per aquesta ordenança
la taxa relativa a les diverses modalitats de serveis funeraris que presta l'Ajuntament.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementiri municipal que es
relacionen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la
realització del servei i, si escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4.- 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 5.- Beneficis fiscals
Estan exempts de pagament els enterraments de cadàvers dels quals s’acrediti que hagin tingut
insuficient capacitat econòmica, previ informe de serveis socials municipals, i que estiguessin
empadronats al municipi al moment de la defunció.
També estaran exemptes de pagament les exhumacions disposades per l’autoritat judicial.
Article 6.- Quota tributària
Els serveis subjectes a gravamen i l'import de les taxes seran aquests
A) CONCESSIONS DE NÍNXOLS I COLOMBARIS PER 50 ANYS
1.- Nínxols antics
2.- Nínxols nous
3.- Columbaris

507,56 €
1.171,07 €
76,09 €

B) CONCESSIONS TEMPORALS DE NÍNXOLS I COLUMBARIS
1.-Concessió temporal de nínxols, mínima per 2 anys

163,45 €

2.- Per cada any d’excés, sense sobrepassar en cap cas un total de
25 anys

81,67 €

3.- Concessió temporal de columbaris, mínima per 2 anys

10,64 €

4.- Per cada any d’excés, sense sobrepassar un total de 25 anys

5,32 €

C) COL·LOCACIÓ DE LAPIDES, MARC DE CRISTALL, ETC.

10,58 €

D) EXPEDICIÓ DE TÍTOLS DE CONCESSIONS FUNERÀRIES
Expedició de títol o d’un duplicat

18,95 €

Canvi de titularitat

45,74 €

Article 7.- Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicïi la realització dels serveis subjectes a
gravamen, i s’entén, a aquests efectes, que l’inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten.
Només es podrà sol·licitar la concessió de nínxol en cas d’existència de difunt.
Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés
1. Els interessats han de sol·licitar la prestació dels serveis de què es tracti, per escrit i per
registre general municipal.
2. Cada servei és objecte de liquidació individual i autònoma, que es notifica així mateix
individualment, per l’ingrés directe a les arques municipals, en la forma i els terminis que
assenyala la Llei general tributària i a l’Ordenança General
3. Les quotes no satisfetes en el període voluntari es fan efectives per la via de constrenyiment,
d’acord amb el procediment establert en la Llei General Tributària i a l’Ordenança General, al
qual s’ha d’adaptar la tramitació d’expedients de partides fallides.

Article 9.- Retrocessió de sepultures
Per la retrocessió de tota classe de sepultures en règim de concessió municipal, s’abonarà el valor
que es determinarà proporcionalment al termini restant d’esgotar la concessió, actualitzat amb
l’IPC interanual estatal aplicable de la data d’inici de la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de
gener de 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

