ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CEMENTERI
Última modificació publicada al BOP núm.26, de 9 de febrer de 2016.
ARTICLE 1. Fonament legal i naturalesa.
En ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola, d’acord amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que disposen els
articles 15 a 27, i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta Ordenança
regula la taxa per la utilització del servei de cementeri.
ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de cementeri
municipal, i l’assignació dels drets funeraris sobre sepultures, nínxols, panteons,
mitjançant l’expedició dels corresponents títols funeraris, la inhumació de cadàvers,
l’exhumació de cadàvers, el trasllat de cadàvers, la prestació del servei de tanatori, la
cremació de cadàvers, la col·locació de làpides, el moviment de les làpides, la
transmissió de llicències, autorització, i qualssevol altres que s’establisquen a la
legislació funerària aplicable. Serveis de cementeri i treballs necessaris per a
manteniment d’instal·lacions.
ARTICLE 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius els sol·licitants de l’autorització, o de la prestació del
servei o els titulars del dret funerari.
ARTICLE 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb d’altres persones
o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris
de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre
subsidiària.

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari ens
atindrem al que estableixen, respectivament, els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 5. Exaccions subjectives i bonificacions.
Estaran exempts del pagament de la taxa:


Els enterraments dels cadàvers que són pobres de solemnitat.



Les inhumacions que són ordenades per l’Autoritat judicial o
administrativa.

ARTICLE 6. Quota tributària.
La quota tributària es el resultat d’aplicar la tarifa següent:


Per utilització del domini públic local:
1. Per cada nínxol, 500 €.
2. Per cada columbari, 100 €.



Serveis funeraris:
1. Inhumacions, 150 €.
2. Exhumacions (inclòs sudari), 200 €.

ARTICLE 7. Meritació.
La taxa es meritarà des del mateix moment en què se sol·licite l’autorització o
el servei que es pretén, que és quan naix l’obligació de contribuir.
ARTICLE 8. Autoliquidació i ingrés.
Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions
d’autoliquidació tributària.
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu en les oficines bancàries,
assenyalades a este efecte per l’Ajuntament
ARTICLE 9. Mitjà de pagament de rebuts.
Per a aquelles quotes i rebuts que no puguen cobrar-se, s’aplicarà el que
estableix el Reglament general de recaptació.
ARTICLE 10. Infraccions i sancions.

Pel que fa a infraccions i sancions, s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions
que la desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el
Butlletí Oficial de la Província, comença a aplicar-se a partir del dia següent, i segueix
en vigor en exercicis successius fins que no s'acorde modificar-la o derogar-la.
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