AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Ordenances fiscals 2014

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9: TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL, SERVEIS
FUNERARIS I AUTORITZACIÓ O CONCESSIÓ DE SEPULTURES

Article 1.- Disposició general
En ús de les facultats concedides per l’article 57, amb relació a l’article 20, punt 4, apartat p), del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o
concessió de sepultures.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació dels següents serveis funeraris:
a) Tots aquells actes, tràmits i diligències de naturalesa indispensable i obligatòria que s’hagin
de realitzar des de que es produeixi l’òbit fins al dipòsit del cadàver a la tomba.
b) La conservació de la sepultura.
c) L’autorització o concessió de sepultures.
Article 3.- Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir naixerà per la prestació del servei funerari, així com la conservació i els
altres serveis funeraris als quals fa referència l’apartat anterior, llevat que es tracti de drets per a la
seva conservació.
A aquests efectes s’entén iniciada la prestació amb la sol·licitud de la mateixa.
Article 4.- Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa el titular del dret, els seus hereus o successors o persones
que el representin.
Article 5.- Bases i tarifes
Els serveis subjectes a gravamen i el seu import són els que es fixen en les següents tarifes:
1.- Cementiris
Concepte
Llicència per construcció de tombes, enterraments o panteons familiars
Permís de reparació de tombes, enterraments o panteons familiars
Llicència d'inhumació, reinhumació o trasllat de restes a nínxol nou
Llicència d'inhumació, reinhumació o trasllat de restes al nínxol cedit
anteriorment
Llicència d’inhumació o trasllat de restes a una tomba, enterrament o panteó
familiar
Inhumació en una fosa comú
Quota anual de conservació i entreteniment dels cementiris:
Per cada nínxol o columbari
Per cada panteó

Quota (€)
742,85
62,84
75,59
151,11
291,66
Gratuït
14,13
194,28

Per cada tomba o enterrament

97,11

Solars destinats a tombes, enterraments o panteons

97,11

Drets d’expedició de títols, per cadascun

20,79

Drets d’expedició de títols per canvi de titularitat o pèrdua de l’original

62,84

2.- Transmissions i cessions
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Quota (€)

Ninxols
1r i 2n grau de parentesc

68,55

Sense parentesc

116,56

Panteons
1r i 2n grau de parentesc

525,70

Sense parentesc

1599,92

Columbaris
1r i 2n grau de parentesc

34,27

Sense parentesc

69,72

3.- Llicència col.locació làpides
Concepte

Quota (€)

En ninxols o columbaris

42,43

En tombres, panteons i enterraments

84,85

4.- Serveis funeraris
Concepte

Quota (€)

Concessió fins a 50 anys
1ª fila

1.058,12

2ª fila

1.058,12

3ª fila

795,41

4ª fila

517,02

5ª fila

254,73

Colombaris per cendres

367,99

5.- Altres
Concepte
Terrenys per panteons, tombes o enterraments, per m2.
Utilització de la sala de vetlla. Per cada 24 hores
Utilització del Servei de Policia

Quota (€)
764,12
380,94
57,14

Aquestes tarifes vindran incrementades en un 20 per cent en el cas de que no s’ocupi el nínxol
immediatament desprès de l’adquisició.
L’import de les concessions per períodes entre 10 i 50 anys será el resultant d’aplicar la prorrata pel
període de gaudi de la mateixa.
El canvi de titularitat d’una concessió, no implica, en cap cas, una nova concessió de la mateixa, es
a dir, el venciment serà al final de la concessió original.
Les concessions de ninxols revertits, recuperats i/o millorats, gaudiran d’un descompte d’un 40%
sobre les anteriors tarifes.
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Article 6.- Exempcions i bonificacions
Estaran exempts del pagament dels drets d’enterrament en la fossa comuna els declarats pobres
que morin en aquest municipi.
Article 7.- Administració i cobrança
L’import de les tarifes precedents pels serveis que es facin a petició de l’interessat, es meritaran
des del mateix instant en què se sol·licitin i es cobraran pel sistema d’autoliquidació.
Article 8.- Liquidació
1. Els drets inserits en la tarifa, acreditats pel servei de conservació i vigilància de sepultures, seran
liquidats en fer ús de les sepultures i amb efectes des de l’últim servei practicat.
L’Ajuntament podrà establir el pagament anual dels drets de conservació i vigilància, i
confeccionarà, amb caràcter previ, el corresponent padró de contribuents.
2. L’autorització i concessió de sepultures es meritarà en el moment en què s’expedeixi el títol i es
liquidarà en règim d’autoliquidació.
Disposició final
Primera.- La present Ordenança fiscal general va ser aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia
19 d’octubre de 2004, va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2005 i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
Segona.- La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal va tenir lloc el dia 30 d’octubre del
2012, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2013.
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