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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 

 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS  

 

Article 1r.- 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 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 

Article 2n.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal 
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 

Article 3r.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades, pels serveis de cementiris que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 

2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de 
designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-
se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

 

Article 4.- Responsables i successors. 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, 
en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals 

 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes 
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

 

Article 6è.- Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

 

 EUR 

Epígraf primer. Conducció de cadàvers  

Concessió de nínxols 450,00 

Epígraf segon. Conservació  

Per la conservació i neteja dels nínxols en un any 7,00 
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2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en 
un ..... 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de 
cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
 
1. En els supòsits contemplats en l'epígraf primer, relatiu a actuacions singulars dels serveis municipals, la 
taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la 
sol·licitud d’aquest servei. 
 
2. En el supòsit contemplat en l’epígraf segon, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
La quota anual és irreduïble. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. En els supòsits de l'epígraf primer, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a 
l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols establerta en 
l’epígraf segon, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual 
no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del 
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa 
en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
Article 9è.- Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de serveis singulars 
es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la 
prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés incorrecta, la 
determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà 
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi 
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 25 
d’octubre de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 31 de desembre de 2013, entrarà en 
vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
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