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ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri
municipal, que es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2 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 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.
ARTICLE 4 SUCCESSORS I RESPONSABLES
1.-SUCCESSORS. Pel que fa a la successió de persones físiques, de persones
jurídiques i d’entitats sense personalitat, regirà el que disposen els articles 39 i 40 de la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
2.- RESPONSABLES. Pel que fa als responsables del deute tributari caldrà atenir-se al
que disposen els articles 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària.
ARTICLE 5 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 6 QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

Nínxol

Concessió (€)

Temporals 3 anys (€)

Nínxol 1r pis

1.747,00

437,00

Nínxol 2n pis

1.560,00

431,50

Nínxol 3r pis

1.372,50

349,50

Nínxol 4t pis

1.185,00

318,00

Nínxol 5è pis

999,00

263,50

Columbaris

503,00

132,20

Concessions temporals de fossa comuna, quan es tracti de pobres de solemnitat 99,50 €

2

Euros

Serveis
1. Per cada inhumació o exhumació nínxol

155,85

2. Per cada inhumació o exhumació panteó

328,00

3. Per cada inhumació/exhumació columbari

73,30

4. Col·locació d'un cartell

5,25

5. Col·locació de làpida

9,35

6. Expedició de títols

8,20

7. Taxa de conservació a l'any nínxols i panteons

31,30

8. Taxa conservació a l’any columbaris

14,35

TRASPASSOS DE NÍNXOLS:
A) NORMA GENERAL: Els traspassos de nínxols restaran subjectes a la mateixa quota
establerta per a les concessions en l’apartat anterior.
B) NORMA ESPECIAL: Els traspassos de nínxols fets entre parents, sigui quin sigui el
parentiu, meritaran el 5% de la quota establerta en la lletra A anterior.
ARTICLE 7 ACREDITAMENT
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquest efecte, que l'esmentat inici es produeix quan
aquests se sol·liciten.
ARTICLE 8 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'acompanya de
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.
3. Autoliquidació. Els subjectes passius per aquesta taxa hauran de practicar
autoliquidació de la quota conforme al model que facilitarà l'Administració municipal.
Aquesta autoliquidació del tribut tindrà caràcter de provisional subjecte a
comprovació.
ARTICLE 9 INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el 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 77 i següents de
la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
1. En tot allò no previst i que no la contradigui, serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal
General.
2. Aquesta ordenança ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 24
d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple Municipal de data 12 de desembre de
1991, de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27 de
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desembre de 1994, de data 11 d'octubre de 1995, de data 5 de novembre de 1996, de
data 30 d'octubre de 1997, de data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de
1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de
novembre de 2002, de data 31 d’octubre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data
3 de novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 13 de desembre de
2007, de data 27 d’octubre de 2008, de data 16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre
de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30 d’octubre de 2012, de data 23
d’octubre de 2013 i de data 29 d’octubre de 2015 i tal com queda redactada regirà des
de l'1 de gener de 2016 fins a la seva modificació o derogació expresses.
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2017
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