VIGÈNCIA 1/01/2006

ORDENANÇA NÚM. 12
TAXA PER CEMENTERIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE
CARÀCTER LOCAL

Article 1r - Fonament i naturalesa
Fent 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 de règim local, i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementeris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, que s’han de regir per
aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del cementeri municipal,
com ara: assignació d’espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o
sepultures; ocupació d’aquests; reducció, incineració, moviment de làpides i col·locació de
làpides; reixes i ornaments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts; la
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes
contingudes en l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3r - Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis fúnebres de caràcter local que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4t - Responsables
1.

Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin per cometre-la.

2.

Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35 de la Llei general tributària han de respondre solidàriament de les
obligacions tributàries d’aquestes entitats, en proporció a les seves respectives
participacions.
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3.

En el supòsit de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents s’han de transmetre als socis o partícips en el capital, que n’han de
respondre solidàriament, i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi
adjudicat.

4.

Els administradors de persones jurídiques que realitzen els actes de la seva
incumbència per al compliment de les seves obligacions tributàries, han de respondre
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data del seu cessament.

5.

La responsabilitat s’ha d’exigir, en tot cas, en els termes i d’acord amb el procediment
previst en la Llei general tributària.

Article 5è - Exempcions subjectives
Queden exempts els serveis prestats en ocasió de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments citats i sense cap pompa
fúnebre que sigui costejada per la família dels difunts.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que siguin ordenades per autoritat judicial i que s’efectuïn en
fossa comuna.
Article 6è - Quota tributària
La quota tributària es determina per aplicació de la tarifa següent:

Euros
Epígraf primer: assignació de sepultures, nínxols i columbaris
a) Nínxols perpetus
b) Nínxols temporals
- Temps limitat a deu anys
- Temps limitat a cinc anys
c) Columbaris
- Temps limitat a cinc anys
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Epígraf segon: permisos de construcció
Es cobrarà d’acord amb la taxa per llicències urbanístiques
Epígraf tercer: registre de permutes i transmissions
a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta
concedida, de sepultures o nínxols dins el cementeri
b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de
les concessions a perpetuïtat de tota mena de sepultures o nínxols,
a títol d’herència entre pares, cònjuges o fills
c) Per inscripció de la resta de transmissions de les concessions a
perpetuïtat de tota mena de sepultures o nínxols
Epígraf quart: inhumacions
Epígraf cinquè: exhumacions
Epígraf sisè: incineració, reducció i trasllat
a) Trasllat de cadàvers i restes
Epígraf setè: conservació i neteja
a) Per retirada de terra i enderrocs, amb motiu de la neteja de
sepultures en panteons a perpetuïtat, a sol·licitud del concessionar
b) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de
conservació i neteja, bé a instància de part o bé d’ofici, quan,
previ requeriment al particular, aquest no fos atès en el termini
concedit a l’efecte, a més del valor dels materials emprats s’ha
d’exigir per cada operari i hora, per nínxol
c) Per mantenir i conservar les instal·lacions comunes
Per nínxol individual
Per cada sepultura
Per cada panteó
Epígraf vuitè: dipòsit de cadàvers
a) Per cada dipòsit d’un cadàver o restes durant 24 hores o fracció
als locals destinats a dipòsit individual
b) Per cada dipòsit d’un cadàver o restes durant 24 hores o fracció
als locals destinats a dipòsit general
Epígraf novè: sales de vetlla
a) Per utilització de sales de vetlla, durant 24 hores o fracció
Epígraf desè: publicacions
En el cas que per a l’adjudicació, canvi de titularitat, etc., es
requereixi publicació en qualsevol butlletí oficial
Epígraf onzè
Qualsevol altre servei dels genèricament enunciats en l’article 1 de
l’Ordenança i que l’ajuntament presti efectivament
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34,50 €
34,50 €

34,50 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
-15,00 €

45,00 €
26,50 €

54,00 €
35,00 €

12,00 €
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Article 7è - Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis
subjectes a gravamen, entenent que l’inici es produeix amb la sol·licitud d’aquests.
Article 8è - Declaració, liquidació i ingrés
Els subjectes passius han de sol·licitar la prestació dels serveis pertinents.
A la sol·licitud de permís per construir mausoleus i panteons, s’hi ha d’adjuntar el
corresponent projecte i memòria autoritzats per facultatiu competent.
Cada servei s’ha de liquidar de manera individual i autònoma, que es modificarà un cop que
s’hagi prestat el servei, per al seu ingrés directe a les arques municipals, en la forma i
termini assenyalats en el Reglament general de recaptació.
Les quotes per manteniment i conservació s’han de meritar a data d’1 de gener i s’han
d’exigir anualment, en règim de liquidació practicada per l’Ajuntament.
Article 9è - Infraccions i sancions
Per a la qualificació d’infraccions tributàries, així com per a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, s’ha de preveure el que disposen els articles 183 i següents de la
Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 7 de novembre de 2005, entra en vigor el dia següent al de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de
desembre) i és aplicable a partir del dia 1 de gener de 2006. El seu període de vigència es
mantén mentre que no es modifiqui o derogui expressament.
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