ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL

Article 1. Fonaments i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són:
assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures;
ocupació d’aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de
làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol
altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin
convenients o s’autoritzin a instància de part.
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 s’escau, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a que 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 inventors 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.
Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

-

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.

-

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer.a) Concessió
Concessió o renovació de concessió de nínxols durant 50 anys de construcció antiga ........... 312,12€
Concessió o renovació de la concessió de nínxols durant 50 anys de construcció mitjana........ 624,24€

Concessió de nínxols durant 50 anys de nova construcció ......................................................... 936,36€
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm.283, de 10-12-2012.
Concessió o renovació de concessió de columbaris durant 50 anys...........................................350,00€
b) Lloguer*
Lloguer de nínxols antics 1 any .......................................................................................... 41,62 €
Lloguer de nínxols mitja construcció 1 any ........................................................................ 83,23 €
Lloguer de nínxols nous 1 any .......................................................................................... 124,85 €
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm.283, de 10-12-2012.
*El termini de lloguer en cap cas serà inferior a 3 anys.
Epígraf segon. Inhumacions
- En sepultura o nínxols perpetus ...................................................................................... 302,50 €
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
- En sepultura o nínxols temporals .................................................................................... 302,50 €
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
- En qualsevol altre ............................................................................................................ 302,50 €
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
- Per col·locació d'inscripció o altres elements decoratius en un dia diferent de la sepultura 121,00€
Apartat afegit per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
Epígraf tercer. Incineració i reducció i trasllat
Per trasllat de restes, sepultura incineració ..................................................................... 302,50 €
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
Epígraf quart. Conservació
- Per any i nínxol/columbari .......................................................................................... 15,61 euros
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
- Recàrrec per any i nínxol/columbari (rebuts no domiciliats) ...................................... 10,00 euros
Apartat afegit per acord publicat al BOPT núm. 271, de 24-11-2011.
- Per any i panteó o tomba ........................................................................................... 26,01 euros
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
- Expedició de nous títols o còpies de títols de nínxols/columbaris ............................. 15,61 euros
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
Epígraf cinquè.- Traspassos
1. Traspassos de concessió
a) Norma General: Els traspassos restaran subjectes a la mateixa quota establerta per a les
concessions en l’apartat anterior.
b) Norma Especial: Els traspassos fets entre parents, sigui quin sigui el parentiu, meritaran el 55%
de la quota establerta en la lletra A anterior.
Epígraf cinquè modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.

Epígraf sisè.- Col·locació elements decoratius i altres
Per col·locació d’un cartell, làpida, vidre, elements d’obra decoratius, guarniments, reixes........ 60
euros
Epígraf sisè modificat per acord publicat al BOPT núm. 296, de 28-12-2010
6.2. Actualització tarifes.
Es podrà acumular en la liquidació de la taxa total, diferents conceptes per cadascun dels epígrafs
corresponents amb els serveis efectivament prestats.
Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 283, de 10-12-2012.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari, si així
es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, i
totes les operacions aniran a càrrec de l’Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor.
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita 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 quan aquests es
sol·liciten.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s’acompanyarà del projecte i la
memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
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.
Article 9. 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.
Article 10. Recuperació d’ofici dels nínxols.
1. L’Ajuntament podrà, d’ofici, recuperar la titularitat dels nínxols perpetus, el titular dels quals no hagi
fet efectiva les quotes de conservació per un període cinc anys o més de forma consecutiva o
alternativa, prèvia certificació del secretari de la corporació en aquest sentit.
El procediment s’iniciarà donant audiència als titulars deutors, els quals se’ls donarà un termini de 15
dies perquè regularitzin la seva situació tributària. Si transcorregut el termini anterior no s’ha produït la
regularització o no s’ha manifestat res al respecte, l’ajuntament procedirà a la recuperació d’ofici del
nínxol.
En cas de que en aquests nínxols es continguessin restes, es traslladaran a l’ossera comuna.
2. L’Ajuntament podrà, d’ofici, recuperar la possessió dels nínxols temporals, el titular dels quals no
hagi fet efectiva les quotes d’assignació dels nínxols per un període tres anys o més de forma
consecutiva o alternativa, prèvia certificació del secretari de la corporació en aquest sentit.
El procediment s’iniciarà donant audiència als titulars deutors, els quals se’ls donarà un termini de 15
dies perquè regularitzin la seva situació tributària. Si transcorregut el termini anterior no s’ha produït la

regularització o no s’ha manifestat res al respecte, l’ajuntament procedirà a la recuperació d’ofici del
nínxol.
Les restes que continguin aquests nínxols es traslladaran a l’ossera comuna.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Tarragona, ja
sigui íntegra o la modificació d’algun dels seus articles. El seu període de vigència es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats, resten vigents.

