AJUNTAMENT D’ALCOVER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Taxa del Cementiri Municipal i Serveis Funeraris

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l'ampara d'allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació
del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de
caràcter públic, aquest ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que s'ha de regir per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò previst en l'article 58 de la Llei
39/88.
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; registre de transmissions, i qualsevol altre 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 38.1 i 39 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 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
verifique 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 o el fossar
comú.
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Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
- Epígraf primer. Assignació de sepultures i nínxols
Assignació de nínxols i panteons vitalicis:
1.1) nínxols cementiri nou (1ª. fase) i antics
Osseres:
Filera primera:
Filera segona:
Filera tercera:
Filera quarta:
Filera cinquena:
1.2) panteons del cementiri nou (1ª. fase)
1.3) Sepultures o panteons del cementiri antic
1.4) nínxols cementiri nou (2ª. fase)
Nínxols del 1er pis
Nínxols del 2on pis
Nínxols del 3er pis
Columbaris

970,00 €
2.717,00 €
2.523,00 €
2.328,00 €
1.941,00 €
1.553.00 €
12.014,00 €
4.005 €

2.994,00
2.842,00
2.690,00
1.015,00

- Epígraf segon. Registre de permutes i transmissions
Inscripció en els registres municipals de cada permuta o
transmissió a títol d'herència entre familiars que es concedeixi, de
sepultures o nínxols dins el cementiri: 5% de la tarifa de l'epígraf
primer apartat 1.
De panteons: 5 % de la tarifa d'un panteó, fixada en l'epígraf
primer.
- Epígraf tercer. Inhumacions
En sepultura o nínxols:
De cadàvers:
De restes:

58,00 €
58,00 €

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre
ocupat pel cadàver de la mare, es pagaran els drets corresponents
a una sola inhumació.
Les restes o cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura
podran passar a l'ossera, si així es sol·licita, sense pagar cap dret
de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure,
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i totes les operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la
sepultura desocupada revertirà al seu favor.
- Epígraf quart. Conservació i neteja
Per manteniment anual de nínxols i panteons:
Nínxols
Panteons
Sepultures
Columbaris
- Epígraf cinquè. lloguer.
Lloguer anual de la concessió
Nínxols vells
Nínxols nous
- Epígraf sisè. Enterraments.
1. Pels drets d'enterrament i tapiat de la sepultura o nínxol
2. Despeses complementàries
3.- Per la construcció d'envans interiors en les sepultures
4.- Donar sepultura (provinent d'altres localitats)
5.- Trasllat
6.- Neteja
7.- Servei Tanatori (1 dia). El servei que sobrepassi d’un dia, si
afegirà 60 € per cada dia de més.
8.- Sudari
- Epígraf setè. Duplicats
1.- Duplicats llibres cementiri

12,00 €
21,00 €
18,00 €
8,00 €

78,00 €
155,00 €
148,00 €
94,00 €
100,00 €
47,00 €
85,00 €
89,00 €
163,00 €
42,00 €
15,00 €

Article 7è. Lloguers
L'Ajuntament prèvia sol·licitud, podrà adjudicar nínxols en règim de lloguer provisional per un
període de dos anys, o cinc si la defunció hagués esdevingut per malaltia infecciosa.
Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin un pròrroga, que serà
improrrogable i en cap cas no serà superior a 2 anys més, es traslladarà d'ofici el cadàver o
despulles a la sepultura que determinin els hereus, o bé a l'ossera comuna.
Article 8è. Canvis de titularitat
La transmissió de la titularitat de la concessió solament es permetrà entre familiars i afins quan
així ho determini la voluntat del titular, això haurà de ser degudament justificat. Qualsevol altre
transmissió haurà de realitzar-se forçosament a favor de l'Ajuntament fixant el preu de rescat de
la concessió en el 40% del preu de la quota assignada a la sepultura, nínxol, columbari o
panteó.
Article 9è. Acreditament
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La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l' esmentat inici es produeix quan
aquests es sol·liciten.
Article 10è. 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.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada
s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els
terminis que assenyala el Reglament general de recaptació.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança deroga l'anterior i entrarà en vigor el dia que es publiqui en el BOP de
Tarragona, i es començarà a aplicar a partir del dia següent a l'aprovació definitiva de la
mateixa. Pel que fa referència a la seva vigència, ha de romandre en vigor fins la seva
modificació o derogació expressa. Es modifica parcialment pel ple de la corporació de data 4
d’octubre de 2002, i començara a regir el dia 1 de gener de 2003. Es modifica parcialment pel
ple de la corporació de data 16 d’octubre de 2003, i començara a regir el dia 1 de gener de
2004.
Es modifica, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació de data 14 d’octubre de
2004, i començarà a regir el dia 1 de gener de 2005.
Es modifica, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació de data 13 d’octubre de
2005, i començara a regir el dia 1 de gener de 2006
Es modifica, concretament la quota tributària, pel ple de la corporació de data 11 d’octubre de
2006, i començara a regir el dia 1 de gener de 2007.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment concretament la quota tributària, pel
Ple de la corporació de data 5 de novembre de 2007 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment concretament la quota tributària, pel
Ple de la corporació de data 13 d’octubre de 2008 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment concretament la quota tributària, pel
Ple de la corporació de data 22 de gener de 2010 i entrarà en vigor el dia de la publicació al
BOPT.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment concretament la quota tributària, pel
Ple de la corporació de data 15 d’octubre de 2010 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota tributàriade
d’epígraf quart de Conservació i neteja, pel Ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2011 i
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota tributàriade
d’epígraf quart de Conservació i neteja, pel Ple de la corporació de data 11 d’octubre de 2011 i
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012.
Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada parcialment, concretament la quota tributària pel
Ple de la corporació de data 18 d’octubre de 2017 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.
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