ORDENANÇA FISCAL NÚM. 08
REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. 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 que es disposa en els articles 20 al 27del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal,
com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o
de sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració;
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels
espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el
que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o
s'autoritzin a instància de part.
Article 3r. 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.
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 i 36 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40, 41, 42 i 43 de la Llei General
Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
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 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
A) NÍNXOLS
Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols.
Nínxols nous.
a) Cessió de drets funeraris nínxols 1ª andanada
b) Cessió de drets funeraris nínxols 2ª andanada
c) Cessió de drets funeraris nínxols 3ª andanada
d) Cessió de drets funeraris temporals d’1 a 5 anys, per
any
Nínxols usats
a) Cessió de drets funeraris 1ª andanada
b) Cessió de drets funeraris 2ª andanada
c) Cessió de drets funeraris 3ª andanada
d) Cessió de drets funeraris temporals d’1 a 5 anys, per any

1.126,82 €
1.152,16 €
1.079,82 €
28,92 €
676,11 €
691,32 €
647,90 €
17,29 €

Respecte a la cessió de drets funeraris temporals d'1 a 5 anys en nínxols nous es
realitzarà, excepcionalment, en el cas que no hagi disponibilitat de nínxols usats.
Epígraf segon. Transmissió de titularitat de drets funeraris dels nínxols.
a) Entre familiars fins a 3r grau de parentesc
b) Sense parentesc:
b.1. Transmissió de drets funeraris 1ª andanada
b.2. Transmissió de drets funeraris 2ª andanada
b.3. Transmissió de drets funeraris 3ª andanada

56,39 €

676,11 €
691,32 €
647,90 €

Epígraf tercer. Manteniment i conservació.
Conservació de drets funeraris nínxols període 1 any

14,75 €

Epígraf quart. Drets, trasllats i col·locació làpides.
a) Drets d'enterrament (inhumació i exhumació)
b) Trasllat de despulles per nínxol
c) Col·locació de làpida

Epígraf cinquè. Expedició títol nínxol.
Expedició títol nínxol

70,00 €
100,00 €
22,91 €

22,91 €

B) COLUMBARIS
Epígraf primer. Assignació columbaris.
a) Cessió de drets funeraris columbaris a 50 anys

630 €

Epígraf segon. Transmissió de titularitat de drets funeraris dels columbaris.
a) Entre familiars fins a 3r grau de parentesc
56,39 €
Epígraf tercer. Manteniment i conservació
Conservació de drets funeraris columbaris període 1 any

8,33€

Epígraf quart. Drets, trasllats i col.locació làpides.
a) Drets d'enterrament (inhumació i exhumació)
b) Trasllat de cendres per columbari
c) Col·locació de làpida

70,00 €
18,16 €
22,91 €

Epígraf cinquè. Expedició títol columbari.
Expedició títol columbari

22,91 €

Article 7è. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s'autoritzin els serveis.
No obstant, la taxa per conservació i manteniment de drets funeraris dels nínxols,
sepultures i altres es merita l'1 de gener de cada any i no es podrà reduir.

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 a la construcció de mausoleus i panteons
s'acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un
facultatiu competent.
Per a la taxa de manteniment es formarà un padró anual, amb els titulars de les
concessions d’ús privatiu, que inclourà les variacions produïdes en l'exercici
anterior.
2. En el cas de les taxes per serveis concrets i per l’autorització de serveis funeraris
a empreses. l'Ajuntament practicarà la liquidació en el moment de concedir
l’autorització.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.
Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 183, 184 i 185 de
la Llei General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió extraordinària de data 9 d'octubre de 2018 i publicada al BOP de Tarragona
número 236, de data 11 de desembre de 2018.
Roquetes, 28 de desembre de 2018
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Teresa Piñol Piñol

Francesc A. Gas Ferré

