ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. Taxa Cementiri Municipal.
Article 1. Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, i
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 i 20.4 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D.L 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament regula la taxa per la prestació de serveis del Cementiri Municipal, que es
regirà per la present ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
La present ordenança modifica l’actualment vigent, aprovada provisionalment pel Ple
de l’Ajuntament en sessió del dia 29 de desembre de 2004 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida núm. 35 de data 12 de març de 2005.
Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del Cementiri municipal,
que es relacionen en l’article 6 de la present ordenança.
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, els seus
hereus o successors o persones que els representin.
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals,
art. 42 de la Llei 58/2003, General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones físiques o jurídiques a
què es refereix l’art. 43 de la Llei 58/2003, General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals.
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) 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.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària serà la resultant de l’aplicació de les següents tarifes:
1.- Concessió de sepultures:
a) Per cada nínxol ....................................................... 871,47 €.
b) Per cada nínxol columbari ..................................... 350,00 €.
c) Per cada sepultura sota terra................................... segons el cost del servei.

2.- Conservació del Cementiri:
a) Per cada nínxol, a l’any ..........................................
b) Per cada nínxol columbari ......................................
c) Per cada sepultura sota terra....................................

5,00 €.
2,50 €.
5,00 €.

3.- Expedició de títols:
a) Expedició de títol de concessió, duplicat, cessió i
transmissió de drets funeraris, per cada un ............

6,00 €.

Article 7. Normes d’aplicació.
1.- La concessió de nínxols del Cementiri Municipal només serà procedent per a
l’enterrament de persones com a conseqüència d’una defunció.
2.- La concessió de nínxols es farà per rigorós ordre numèric.
3.- En el cas de cadàvers incinerats, només serà procedent la concessió de columbaris,
llevat del cas que no hi hagi disponibilitat dels mateixos.
Article 8. Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’autoritzi el dret funerari o
s’iniciï la realització dels serveis.
Pel que fa a l’apartat 2 de l’article 6, quota tributària, l’acreditament tindrà lloc l’1 de
gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 9. Gestió, liquidació i ingrés.
1.- Els interessats sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà així
mateix individualment, per al seu ingrés directe a les arques municipals, en la forma i
els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
3.- Els drets de les quotes tributàries meritats pel servei de conservació i manteniment
de Cementiri seran exigibles anualment.
Les quotes anuals de conservació s’incorporaran en el Padró d’Exaccions Municipals,
que serà aprovat per la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, i
posteriorment serà exposat al públic, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província. Els interessats disposaran d’un termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per interposar el
corresponent recurs de reposició.
4.- La recaptació es durà a terme mitjançant rebut, i el termini de cobrament en període
voluntari serà de dos mesos, que seran els indicats per a cada exercici econòmic que
aprovarà la Junta de Govern.
Les quotes no satisfetes en període voluntari, es faran efectives per la via de
constrenyiment, d’acord amb el procediment establert en el Reglament General de
Recaptació, al que així mateix s’adaptarà la tramitació d’expedients de partides fallides.
5.- Si els concessionaris no satisfan els drets corresponents, es practicarà una nova
liquidació, la qual serà exigible en el moment de practicar una nova inhumació o trasllat
de restes, independentment del temps transcorregut des de l’últim pagament de drets
pels conceptes que es tracti, al qual efecte s’entendrà meritat el dret o taxa corresponent
en el moment en què es sol·liciti la nova inhumació o trasllat.
6.- L’impagament durant 5 anys de les quotes anuals de conservació ocasionarà la
pèrdua de la concessió i la reversió total dels drets sobre el nínxol o altres sepultures a
què afecti aquesta situació, a l’Ajuntament.

També ocasionarà la pèrdua de la concessió i la reversió total dels drets sobre el nínxol
o altres sepultures en el cas d’abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el
transcurs de trenta anys des de la mort del seu titular sense que ningú hagi instat el
traspàs del dret funerari al seu favor.
A aquests efectes, un cop transcorregut el període esmentat, l’Ajuntament notificarà
formalment als interessats si fossin coneguts, i en un altre cas per Edicte en el Butlletí
Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis, per tal que en el termini d’un mes
regularitzin la seva situació tributària. Un cop finalitzat aquest termini l’Ajuntament
quedarà autoritzat per disposar de la sepultura, previ el trasllat de les restes en el lloc del
Cementiri designat a aquest efecte.
El pagament d’aquests drets el podrà fer qualsevol persona degudament autoritzada per
compte de l’interessat.
7.-El termini mínim per obrir un nínxol ha de ser de dos anys, segons preveu l’article 9
del Reglament de Policia Mortuòria.
Article 10. Rescat de les concessions.
En el cas de rescat de la concessió, ja sigui per renúncia del titular o d’ofici, es
procedirà a la indemnització al titular pel valor no amortitzat de la concessió. Aquest
valor es calcularà dividint el valor de la concessió d’una sepultura equivalent per
cinquanta, i multiplicant pel nombre d’anys restants de la concessió. Si la concessió
inicial tingués més de cinquanta anys, el valor serà zero.
Article 11. Infraccions i sancions.
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà
el règim regulat en el articles 178 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària, i en
les disposicions que complementin i desenvolupin.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 13 de novembre de 2008.
La present ordenança fiscal regirà a partir de la publicació de la seva aprovació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i es
mantindrà en vigor mentre no sigui modificada o derogada pel Ple de l’Ajuntament.
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