Aprovat definitiva
Per Ple de data 27.3.2013.
La secretària interina

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 113.2 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 de 15 a 19 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març que regula el Text refós
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 a allò que preveu l'
article 57 de
l'
esmentat text refós..
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementiri municipal que es
detallen a la tarifa assenyalada a l'
article 6.
Article 3r.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol.licitants de la concessió, de l'
autorització, o de la
prestació del servei i, si s'
escau, els titulars de l'
autorització concedida.
Article 4t.- Responsables
1.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35.2 i 36 de la Llei General Tributària.
2.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o els 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 5è.- Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es prestin en cas de:
a)
Els enterraments dels asilats procedents de la beneficiència, sempre que la conducció
es verifiqui a compte dels establiments mencionats i sense cap pompa fúnebre que sigui 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 fossa comuna.
Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà aplicant la tarifa següent:
CESSIONS DE PERPETUÏTAT:
Nínxol d'
adult
Nínxol infantil
Columbari (cendres)
CESSIONS TEMPORALS:
Nínxols d'
adult:
Els primers 5 anys
Anys posteriors
Nínxols infantils:
Els primers 5 anys
Anys posteriors
Columbari (cendres)

1.500,00
766,00
800,00

92,00
18,40 /any
56,25
11,25 /any
10,20 /any
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A partir del sisè any de cessió temporal, el preu anual s'
incrementarà en un 7% cada any.
DRETS INHUMACIONS, EXHUMACIONS,
ETC.
Inhumació d'
un cadàver
Exhumació d'
un cadàver
Exhumació + inhumació restes
Dipositació cendres
Trasllat de restes
Col·locar una làpida

92,00
92,00
122,65
92,00
92,00
12,25

DRETS DE CONSERVACIÓ I ORNAT:
Es pagarà anualment:
1.
Per cada nínxol particular no inclòs dins caseta:
a)
Nínxol d'
adult
b)
Nínxol infantil
c)
Columbaris

15,35
10,20
10,20

2.
Per cada caseta particular:
a)
Quota fixa:
40,90
b)
A sumar la quota fixa, segons la seva capacitat i en escala regressiva segons núm. de
nínxols, a raó de:
•
Casetes d'1 nínxol
9,20
•
Casetes de 2 nínxols
8,20
•
Casetes de 3 ó 4 nínxols
7,15
•
Casetes de 5 nínxols
6,15
•
Casetes de 6 a 8 nínxols
5,10
•
Casetes de 9 a 14 nínxols
4,10
•
Casetes de 15 o més nínxols
3,05
DRETS DE TRASPÀS O CESSIONS PERPÈTUES:
1.
Casetes o panteons
2.
Nínxols

51,00 /u.
31,00 /u.

Article 7è.- Meritació
1.
Es merita la taxa i neix l'
obligació de contribuir, s'
inicia la prestació dels serveis subjectes
a gravament i s'
entén, a aquests efectes, que aquesta iniciació es produeix amb la sol.licitud
d'
aquells.
2.
En el servei de conservació i ornat es merita la taxa el dia 1r de cada any natural.
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés
1.
Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol.licitud de
permís per construir mausoleus i panteons anirà acompanyada del projecte i la memòria
corresponents, autoritzats per facultatiu competent.
2.
Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una volta
s'
hagi prestat aquest servei, per al seu ingrés directe a les arques municipals en la forma i en els
terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.
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3.
El cobrament de les quotes de conservació i ornat, així com les quotes per cessió temporal
s'
efectuaran anualment mitjançant rebut derivat del padró o matrícula. S'
exceptua la primera quota
d'
una cessió temporal, que serà objecte de liquidació individual i autònoma sense que procedeixi
el prorrateig.
Article 9è.- Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'
infraccions tributàries, així com a les sancions que els
corresponguin en cada cas, es tindrà en compte el que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 10è.- Actualització
Aquesta Ordenança es revisarà automàticament en funció de l’increment del IPC de setembre de
cada any.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.
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