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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1er. 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 de Règim Local, i d ‘acord amb el que
disposen els articles 15 al 27 de la llei ,39/88, de 28 de desembre ,reguladora de les hisendes
locals ,aquest municipi estableix la taxa pel servei del cementiri municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal , les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l
‘esmentada llei 39/88.
Article 2n.Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis del cementiri municipal que es detallen en la
tarifa d’aquesta ordenança ,així com qualsevol altres que, de conformitat amb el Reglament de
Policia Mortuòria, siguin procedents o s’autoritzin a instància de part.
Article 3r. Acreditament , gestió i recaptació
1.Amb caràcter general l’obligació de contribuir neix en concedir -se , prorrogar - se, transmetre’s
o modificar-se el dret funerari i en expedir -se els títols.
2.Per la taxa de conservació del cementiri ,l’obligació de contribuir es fonamenta en la titularitat
la simple tinença del dret funerari.
3.Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres o reformes a la sepultura
hauran de presentar l’ oportuna sol·licitud amb les dades i documents necessaris , i liquidació
dels preus corresponents davant de l’ Organisme que correspongui.
Article 4n Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o de la
realització dels serveis i , si s’ escau , els titulars de l’ autorització concedida , el beneficiari , els
seus hereus ,successors o persones que els representin.
Article 5è Responsables
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1.39.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 el supòsits i
amb l’abast que assenyala l’ article 40 de la Llei General Tributària.
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Article 6é Exempcions.
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 sense recursos econòmics correctament documentats.

d)

Les exhumacions i inhumacions que ordeni l’autoritat judicial.

Article 7è.Liquidació i recaptació
La liquidació i recaptació de les taxes es farà per Societat Municipal de Serveis Funeraris de
Terrassa
Article 8è.Quota Tributària
La base de percepció i els drets de gravamen , exclòs l´ IVA , s’efectuaran mitjançant el gestor
del servei i es regularan d’ acord amb les següents:
TARIFES
1)

Drets funeraris d’us de nínxol per anys (Bloc de construcció antiga/semi nova)

Descripció
1. Nínxol fila 1º
2 Nínxol fila 2º
3 Nínxol fila 3º
2)

Preu/any
32 euros/any
32 euros/any
32 euros/any

Drets funeraris d’us de nínxol per anys (Bloc de construcció nova)

Descripció
1. Nínxol fila 1º
2 Nínxol fila 2º
3 Nínxol fila 3º

Preu/any
102 euros/any
102 euros/any
102 euros/any

La primera concessió d’us dels nínxols de construcció nova serà per un minin de 25
anys, l’ import total es realitzarà en un únic pagament al moment de la formalització de
l’adquisició, per la resta de sepultures el minin serà el que s’estableix en la legislació
vigent aplicable.
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3)

Modificació del dret funerari per raó de transmissions

Descripció
Preu/any
1. Per designació administrativa de beneficiari de la
9 euros
sepultura per a després de la mort del titular; per la
revocació o per la substitució del beneficiari designat.
2. Per transmissions "mortis -causa" quan sigui hereu o
15 euros
legatari del titular o hagués estat designat successor per
acte administratiu.
3. Per transmissions "inter-vivos" en les condicions
15 euros
establertes en l’ ordenança reguladora del cementiri
municipal.
4. Per transmissió "provisional” en les condicions 15 euros
establertes en l’ ordenança reguladora del cementiri
municipal.
4)

Drets d' inhumació

Descripció
1. A fosa comú
2. A nínxol
4. A l’ossera comú
5)

Drets d’exhumació

Descripció
1. Trasllat de restes a nínxol
1. Trasllat de restes a altre cementiri o a un crematori
4. Trasllat de restes a l’ossera comú
6)

Preu
45 euros
80 euros
45 euros

Preu
80 euros
80 euros
45 euros

Títols dels drets funeraris

Descripció
Preu
1. Expedició de títol del dret funerari
12 euros
2. Expedició de títol de dret funerari duplicat
12 euros
3.Expedient administratiu per l’expedició del títol per
17 euros
concessió, pròrroga, transmissions.
4. Expedient administratiu per la tramitació del títol Segons les tarifes de les
provisional de la sepultura, inclòs la publicació al BOP i publicacions
Diaris de major difusió.
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7)

Autorització de col·locació o substitució de làpida i altres accessoris

Descripció
Preu
1. Permís col·locació de làpida
15 euros
2. Altres permisos (art.13.4 del Reglament del Cementiri 50 euros
Municipal)
8)

Conservació, neteja i manteniment del recinte en zones comunes, tarifa anual

Descripció
1. Nínxol ocupat
2. Nínxol buit
3. Gestió de residus (retirada i eliminació per unitat).

Preu/any
10 euros
15 euros
25 euros per servei

Article 9è.Retrocesió dels drets funeraris
L’extinció del dret funerari per a sepultures buides implicarà el retorn de les tarifes abonades en
excés. Per al càlcul del retorn, es tindrà en compte el 50 % del valor anual (preu/any) del dret
funerari actual, en el moment de la renúncia, per el número d’anys pendents de la concessió. En
nínxols que siguin de concessió de més de 40 anys, l ’import màxim de la retrocessió serà de
1500-€.
Article 10è.Liquidació i ingrés
El pagament de la taxa pels serveis del cementiri municipal es farà efectiu a les dependències o
oficines i delegacions de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa que haurà de
lliurar document acreditatiu del pagament realitzat.
Article 11è Infraccions i sancions
Els preus dels serveis liquidats i no satisfets dins del termini voluntari de pagament que s’indiqui
es faran efectiu per la via de constrenyiment.
Article 12è Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 16 de novembre
de 1.999 i l’aprovació definitiva va ser publicada en el B.O.P. de data 30.12.99. núm
312.Començara a regir el dia 1r de gener de 2.000 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació . En cas de modificació parcial ,els articles no modificats restaran
vigents.
Aquesta ordenança ha estat modificada parcialment en l' article 8 quota tributaria en l' per el ple
de l' Ajuntament en sessió ordinària de data 11 de novembre 2009 . Començarà a regir el dia 1r
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de gener de l' any 2010 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents
Aquesta ordenança ha estat modificada parcialment en l' article 8 quota tributaria i article 9é
Retrocessió de concessions en l' ple de l' Ajuntament en sessió ordinària de data 11 de
novembre 2009 . Començarà a regir el dia 1r de gener de l' any 2010i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents
Aquesta ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 26 de gener
2012 i l’aprovació definitiva va ser publicada en el B.O.P. de data 16 de febrer 2012.Començarà
a regir el dia 22 de març 2012 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació En cas de modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
En tot allò que no hagi estat previst en aquesta ordenança fiscal i que faci referència a l’ aplicació
,liquidació , efectivitat i recaptació de la taxa regiran les disposicions pertinents de la legislació de
règim lo cal vigent i les altres disposicions complementàries –o que es dictin per la seva
aplicació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Els drets funeraris sobre el nínxol adquirits en data anterior al moment d’entrada en vigor de la
present Ordenança , es regiran en quant a la titularitat , per la normativa vigent en el moment de
l’adquisició , essent d’aplicació general les presents disposicions sobre autorització de col·locació
o substitució de làpida i altres accessoris, conservació, neteja i manteniment del recinte en
zones comunes, drets d’inhumació , drets d’exhumació. “
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