AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA DEL
SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa del servei de cementiri municipal, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
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, ocupació temporal de sepultures, i qualsevol
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. 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 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.
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Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
1. Concessions de nínxols a perpetuïtat:
Tipus de nínxols
Nínxols 1a fila
Nínxols 2a fila
Nínxols 3a fila
Nínxols 3a fila de segona mà
Panteó petit
Panteó gran

Tarifa
1.866,00 euros
1.555,00 euros
1.200,00 euros
800,00 euros
595,00 euros
892,50 euros

2. Concessions de cineraris:
Per cada Cinerari

500,00 euros

3. Expedició del títol de concessió de nínxols:
Per cada títol

12,00 euros

4. Inhumacions i exhumacions o trasllats:
Per cada Inhumacions i exhumacions o 175,45 euros
trasllats
5. Tramitació de l’expedient administratiu de trasllat de cadàvers i restes dins del
cementiri municipal:
Per cada tramitació

12,00 euros

6. Cànon anual de conservació:
Cànon
Per cinerari
Per nínxol o sepultura
Per panteó

Import
9,00 euros
12,00 euros
25,00 euros

7. Utilització temporal de sepultures per un termini de tres anys.
Utilització, per cada unitat
Cànon conservació
Total
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El pagament del total es farà en un sol cop en el moment que l’Ajuntament autoritzi la
utilització de la sepultura.
Transcorregut el termini dels 3 anys, durant el mes següent l’Ajuntament procedirà a
retirar les restes i a dipositar-les a la sepultura indicada pels familiars o, si no en tenen, a
la fosa comuna.
8. Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al
cinerari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura
quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de l’Ajuntament i la
sepultura desocupada revertirà al seu favor.
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 aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix
quan aquests es 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’acompanyarà del
projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
2.- La cessió de nínxols o terrenys per panteons es liquidarà un cop comunicada la
concessió. La taxa de conservació es liquidarà per padró anual en el termini que aprovi
anualment l’Ajuntament.
3. La falta de pagament de la taxa de conservació durant tres anys consecutius, es
considerarà abandonament de la sepultura i l’Ajuntament podrà iniciar expedient de
reversió a favor seu, per raons d’interès públic.
Es notificarà l’inici de l’expedient a la persona titular del dret funerari i si se’n
desconeix el domicili es publicarà per edictes. Finalitzat el termini, l’Ajuntament
inscriurà el nínxol o panteó al seu favor i, les restes funeràries que hi pugui haver,
passaran a la fossa comuna designada a tal efecte.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, ho s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la
Llei general Tributària.
Disposició final
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Aquesta ordenança fiscal o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent de que es
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’aprovi la
seva modificació o derogació.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que la darrera modificació de la present Ordenança fiscal ha
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2018 i
publicat el text de la modificació en el BOPT núm. 237 de 12 de desembre de 2018.
El Perelló, 12 de desembre de 2018
La secretària-interventora, Elena Català Ferrer
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