ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1. Fonament 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 què disposa als articles 15 a 19 del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa de Cementiri
Municipal” que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut a l’art.57 del RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del Cementiri Municipal, tals com: assignació de espais
per enterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures; ocupació dels mateixos; reducció, incineració;
utilització del tanatori; moviment de làpides, reixes i ornaments; conservació dels espais destinats al descans dels
difunts, i qualsevol altres que, de conformitat amb el previst al Reglament de Policia Sanitària Mortuòria siguin
procedents 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 prestació del servei i, en el
seu cas, 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 què
es refereixen els articles 41 i 42 Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que senyala l’article 43 Llei 58/2003,
de 17 desembre de la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions subjectives
Estaran exempts els serveis que es prestin amb ocasió de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels
establiments mencionats i sense cap pompa fúnebre que sigui costejada 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 a la fossa comú.

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent Tarifa:
Epígraf primer: Documentació d’assignació de sepultures, nínxols i columbaris.
a) Temps limitat a deu anys

105,56 €

b) Temps limitat a cinc anys

63,51 €

Epígraf segon: Registre de permutes i transmissions.
a) Inscripció en els Registres Municipals de cada
permuta que es concedeixi de sepultures o nínxols
dins del cementiri

28,00 €

b) Per cada inscripció en els Registres Municipals
de transmissió de les concessions a perpetuïtat de
tota classe de sepultures o nínxols, a títol d’herència
entre pares, cònjuges i fills

28,00 €

c) Per inscripció de les demés transmissions de les
concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures
o nínxols

28,00 €

d) Per registre de cendres

37,31 €

Epígraf tercer: Inhumacions.
37,31 €
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la
mare, es satisfaran els drets corresponents a una sola inhumació.

Epígraf quart: Exhumacions.
37,31 €

Epígraf cinquè: Conservació i neteja.
Assignació anual per atendre a la conservació i cura de sepultures, manteniment i
ornamentació del cementiri.
Per solar
Per nínxol d’1 plaça
Per nínxol de 2 places
Per sepultura familiar, fins a 5 nínxols
Més de 5 i fins a 8
Més de 8 nínxols
Panteó que ocupi fins a 3 solars
Més de 3 solars

5,83 €
2,47 €
4,50 €
6,82 €
11,22 €
14,16 €
44,42 €
63,28 €

Epígraf sisè: us del tanatori.
Per usuari u període de 24 hores o fracció, per usuari y període de 24 hores o fracció,
amb un límit de 300 €

108,43 €

Epígraf setè: lloguer de nínxols
Per lloguer d’un nínxol per un termini de 5 anys.
Per renovació per una anualitat, fins un termini màxim de 10 anys
Cas de no renovar-se, l’Ajuntament podrà disposar del mateix i traslladar les restes a
l’ossera.

650,54 €
130,11 €

Epígraf vuitè: cessió de drets d’ús funerari
Per la illa número 1 de 4 solars
Per solar en la illa número 2
Per solar en la illa número 3
Per solar en la illa número 4
Per nínxol

13.669,55 €
4.070,00 €
3.550,00 €
4.500,00 €
1.200,00 €

Article 7. Meritació
La taxa merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenent-se, a
aquest efectes, que dita iniciació es produeix amb la sol·licitud d’aquells.
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 la
construcció de mausoleus i panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i memòria, autoritzats pel
facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una vegada hagi sigut prestat
aquest servei pel seu ingrés directe a les Arques Municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament
General de Recaptació.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin a les mateixes en
cada cas, s’estarà al dispost en els articles 191 i següents de la Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei General
Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, aprovada per acord de l'Ajuntament Ple, de 3 de novembre de 2015, entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener de 2016,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

