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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
ART. 1r.- FONAMENT LEGAL
A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 E. c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, seguint el que disposen els articles 15 a 19, i d’acord amb l’article 61 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula
l’aplicació de la taxa de cementiri municipal.
ART. 2n.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació
del nínxols i panteons i la conservació i manteniment general del cementiri, i qualsevol altre que, de
conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, s’estableixi.
ART. 3r.- SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de l’assignació una vegada atorgada.
ART. 4t.- 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.
ART. 5è.- 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 finats.
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.
ART.6è.-QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
a) Assignacions fins al límit de durada establert el reglament del servei del cementiri - NÍNXOLS NOUS
Ninxols: Per unitat. (o sigui una boca) ................................................................ .. 400,00 €
Nínxols sencers (o sigui tres boques). .................................................................. 1.200,00 €
b) Assignacions fins al límit de durada establert el reglament del servei del cementiri - NÍNXOLS VELLS
Ninxols: Per unitat (o sigui una boca). ......................................................................... 225,00 €
Nínxols sencers (o sigui tres boques) ............................................................................ 675,00 €
c) Taxa anual de conservació
Nínxols (per cada boca). .................................................................................................... 5,00 €
Nínxols (per tres boques). ................................................................................................ 15,00 €
Per cada fossa. ............................................................................................................. 20,00 €
d) Taxa per expedició de títol
Expedició de títols de concessió de nínxols ................................................................... 10,00 €
ART. 7è.- MERITACIÓ
1.- La taxa es merita 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 en el moment de l’atorgament de
l’assignació.
2.- En les quotes anuals el meritament de la taxa es produirà el primer dia de cada any natural. Quan el
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meritament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota es meritarà el primer
dia de l’any següent.
ART.8è.- DECLARACIÓ I INGRÉS
1.- Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada la taxa, els subjectes
passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta
corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota corresponent.
2.- Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a
la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de
cobrament següent al de la data en què s’hagi realitzat la declaració.
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment mitjançant un rebut derivat de la matrícula.
ART. 9è.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada
cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

