ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA SOBRE LES CONCESSIONS DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS
Fonament
Article 1.- De conformitat amb l'article 57 en relació amb
l’article 20.1.A), ambdós 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, es regirà per aquesta Ordenança la taxa
relativa a les concessions administratives dels cementiris
municipals.
Tarifes
Article 2.- 1. L’import de les taxes en virtut dels respectius títols
concessionals són les següents:
Euros

A) CONCESSIONS PER 50 ANYS
1.- DE NÍNXOLS en agrupacions sense accés a les plantes
superiors
Primera planta
2.307
Segona planta
2.307
Tercera planta
1.845
Quarta planta
1.384
Cinquena planta
1.153
Sisena planta
1.153
2.- DE NÍNXOLS en agrupacions amb accés a les plantes
superiors
Primera planta
2.307
Segona planta
2.307
Tercera planta
1.845
Quarta planta
2.075
Cinquena planta
2.075
Sisena planta
1.662
3.- D'OSSARIS / COLUMBARIS

633

B) CONCESSIONS TEMPORALS DE NÍNXOLS I
COLUMBARIS
- Concessió per 5 anys en cas de mort per malaltia
infecto contagiosa
- Concessió mínima per 2 anys en els altres casos,
sense sobrepassar en cap cas un total de 25 anys
- Per cada any d’excés

356
161
74

C) EXPEDICIÓ DE TÍTOLS FUNERARIS
- Expedició de títol o d’un duplicat

26
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Tarifes
- Canvi de titularitat

45

2. Les concessions a què es refereixen les lletres A) i B) del
número anterior donaran lloc al pagament d'una taxa de
manteniment, conservació i neteja anual de 15 €, durant tot el
període de concessió.
Article 3.- Per la retrocessió de tota classe de sepultures de
construcció municipal adjudicades mitjançant concessions per 50
anys l'Ajuntament abonarà el 50 % de la tarifa vigent en el
moment de la petició de l'interessat, descomptant al resultat la
proporció dels anys transcorreguts respecte de la totalitat de la
concessió.
Acreditament
Article 4.- 1. Els drets establerts a l'art. 2.1 d'aquesta
Ordenança s'acreditaran en el moment en què se sol·licitin i es
lliurin els títols pel funcionari municipal encarregat de l'expedició
i cobrament.
2. La taxa de manteniment s’acredita, per primera vegada, de
manera simultània amb alguna de les tarifes previstes a l'art. 2,
lletres A) i B) d’aquesta ordenança i dels apartats A), C), D) i F)
de l’article 2 de l’Ordenança per Prestacions Patrimonials de
Caràcter Públic de Naturalessa no Tributària dels serveis de
Cementiris, posteriorment, el dia 1r de gener de l’any natural
següent.
3. La quota de manteniment coincideix amb l’any natural i és
irreduïble. Anualment es formarà un padró dels contribuents que
especifiqui les dades essencials que determinin el deute tributari.
Comprendrà les altes, les baixes i altres variacions produïdes
amb anterioritat a l’acreditament de l’exercici al qual es refereixi
el padró.
4. L’impagament de més de cinc quotes de manteniment
comportarà, prèvia instrucció de l’expedient instruït a l’efecte, la
pèrdua de la concessió funerària, que revertirà l’Ajuntament.
Exempcions
Article 5.- Estaran exempts del
enterraments de beneficiència.

pagament

de

drets

els

Article 6.- 1. L’atorgament d’una nova concessió per 50 anys
una vegada finalitzat el període de vigència de l’anterior donarà
dret a la aplicació d’una bonificació del 75 per 100 sobre la quota
prevista a la lletra A) de l’article 2n.
2. Els hereus i causahavents dels titulars de drets funeraris del
cementiri de l’Est són exempts de la taxa per atorgament d’una
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Exempcions
nova concessió per 50 anys una vegada s’hagi constatat al
corresponent expedient la caducitat del període de gaudiment
inicial i el dret a la titularitat del nou dret funerari.
Vigència
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió ordinària del 6
d’octubre de 1999 començà a regir el dia 1 de gener de 2000, i
ha sofert successives modificacions segons acords plenaris de
14 de novembre de 2000, 4 d’abril de 2001, 3 d’octubre de
2001, 9 d’octubre de 2002, 22 d’octubre de 2003, 22 de
desembre de 2004, 9 de novembre de 2005, 10 d’octubre de
2006 i 19 de desembre de 2007, 4 de novembre de 2009, 3 de
novembre de 2010, 21 de desembre de 2011, 19 de desembre
de 2012, 18 de desembre de 2013, 17 de desembre de 2014, 16
de desembre de 2015, 14 de desembre de 2016, 13 de
desembre de 2017, 11 de maig de 2019 i 11 de desembre de
2019.
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