ORDENANÇA REGULADORA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa.
Fent 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 conformement amb el que disposen els articles 17 i 20 del RDL 2/2004 de 5 de
març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per la
present ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article
57 del citat RDL 2/2004.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis del cementiri
municipal, com ara: concessió de nínxols, traspassos de titularitat, i conservació i
manteniment del recinte global.
Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents els/les sol·licitants de l'autorització o de la
prestació del servei i, en tot cas, els/les titulars de l'autorització concedida.
Article 4t. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries de les societats i dels
síndics, 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 5è. Exempcions subjectives.
Estaran exempts els serveis que es prestin en cas de:
a) Enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments mencionats i sense cap pompa
fúnebre que sigui costejada per la família dels difunts.
b) Enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Inhumacions ordenades per l'autoritat judicial i que efectuïn en fossa comuna.
Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà aplicant les següents tarifes:
Tarifa 1a Quota concessions perpètues de terrenys:
Per cada nínxol de 4a fila (des de baix)
Per cada nínxol de 3a fila (des de baix)
Per cada nínxol de 2a i 1a fila ( " )

Euros
-----------850,00 €
1.025,00 €
1.200,00 €
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Tarifa 2a. Concessions temporals:
Primera concessió quinquennal:
Per cada concessió amb capacitat d'un enterrament
Nínxol de 4ª i 5ª fila (des de baix)
Nínxol de 3ª fila
( “ “ “ )
Nínxol de 2ª i 1ª fila ( “ “ “ )

60’00 €
75,00 €
90,00 €

Renovacions: cada any ............................................

18,00 €

Tarifa 3a. Traspassos de titularitat:
Per cada traspàs de titularitat de concessions perpètues ............................................................................

35,00 €

Tarifa 4a. Manteniment i conservació:
Per cada nínxol o sepultura i any..................................

25,00 €

Els panteons abonaran la tarifa de referència, multiplicada
per la seva pròpia capacitat d'enterrament.
Tarifa 5a. Inhumacions i exhumacions:
Per cada inhumació .....................................................
Per cada exhumació ....................................................
Per cada trasllat de restes.............................................

90’00 €
50,00 €
75,00 €

Article 7è. Meritació.
1. La tarifa per manteniment i conservació es meritarà, per primera vegada, en la
data d'obtenció de la corresponent concessió perpètua o temporal i es prorrogarà
la tarifa anual, d'acord amb els dies de gaudiment.
2. Durant els exercicis successius la taxa es meritarà el dia primer de cada any
natural.
3. En els casos restants, es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan
s'iniciï la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenent, a aquests efectes,
que dita iniciació es produeix amb la sol.licitud d'aquells o quan s'atorguen les
concessions temporals o perpètues sol.licitades.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
1. Els subjectes passius sol.licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol.licitud de permís per construir mausoleus i panteons anirà acompanyada del
projecte i la memòria corresponents, si escau, autoritzats per facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada
una vegada que s'hagi prestat el servei, i s'ingressarà directament a les arques
municipals, d'acord amb la forma i terminis assenyalats en el Reglament general
de recaptació.
SANT BARTOMEU, 55 - 07750 FERRERIES (ILLES BALEARS) - CIF P0702300E - TELS. 971 37 30 03 - 971 37 33 50 - FAX 971 15 50 15
E-MAIL: FERRERIES@SILME.ES

Article 9è. Infraccions i sancions.
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que els
corresponen en cada cas, es considerarà el que disposen els articles 77 i següents
de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple en
sessió ordinària de 30.10.2008, entrarà en vigor el dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, es començarà a aplicar a partir del dia 1
de gener de 2009 i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.”
Imposició : PL28.9.89
Modificacions:
Pl15.11.90
PL24.09.92
PL27.11.97
PL28.10.99
PL27.03.02
PL30.09.04
PL30.10.08
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