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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

7479

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local

Als efectes del que disposa l'article 17.4. del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, es publica el text íntegre de l'ordenança Fiscal Reguladora de taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local, aprovada definitivament en sessió plenària de 24 de juliol de 2019:

09 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES
SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL
CAPÍTOL I
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/103/1039607

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d'acord amb el que disposen els articles 15 i 19 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà aplicant
la taxa del Cementeri Local i altres serveis funeraris de caràcter local, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que preveu l'article 57 de l'esmentat text refós.

CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis del cementiri municipal: concessions de nínxols i sepultures,
assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures, la seva ocupació, reducció, incineració, moviment
de làpides, col·locació de làpides, reixats i ornaments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que,
d'acord amb el que preveu el Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears, siguin
procedents o s'autoritzin a instància de part, així com altres serveis funeraris.

CAPÍTOL III
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació del servei i, en el seu cas, els
titulars de l'autorització concedida.

CAPÍTOL IV
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els
articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 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.

CAPÍTOL V
EXEMPCIONS SUBJECTIVES
ARTICLE 5
Estaran exempts del pagament de la taxa els serveis que es prestin per:
a) Enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es verifiqui a compte dels establiments
esmentats i sense cap pompa fúnebre que sigui pagada per la família dels morts.
b) Enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat, prèvia acreditació.
c) Inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn a la fossa comuna.

CAPÍTOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 6
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/103/1039607

Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris.
A-1) Sepultures perpètues de vuit prestatges

15.966,50

A-2) Sepultures perpètues de deu prestatges

20.131,10

B) Nínxols perpetus

2.014,10

C) Columbaris perpetus

1.260,00

D-1) Nínxols temporals fins a deu anys i trasllat a columbari

396,00

D-2) Nínxols temporals fins a cinc anys i trasllat a columbari

198,00

Epígraf segon.- Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per construir i reparar panteons

275,00

B) Permís per construir i reparar sepultures

166,10

Epígraf tercer.- Col·locació de làpides, reixats i ornaments.
A) Per cada làpida en nínxol o sepultura

12,10

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte fusta

22,00

C) Per la col·locació d'ornaments, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per unitat

22,00

D) Per cada revestiment de sepultures a ciment, granit o material

22,00

Epígraf quart.- Registre de permutes i transmissions.

A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures,

115,50

nínxols o columbaris a títol d'herència entre pares, cònjuges i fills
231,00

B) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat

Epígraf cinquè.- Inhumacions .
Concepte

De cadàvers
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A) A un mausoleu

133,10

110,00

B) A un panteó

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol perpetus

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

-

5,00

55,00

40,70

De cadàvers

De restes

A) A un mausoleu o panteó

133,10

110,00

B) A una sepultura o nínxol perpetus

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus

66,00

55,00

E) A un columbari
F) A una sepultura o nínxol de pàrvuls, fetus i cendres

Epígraf sisè.- Exhumacions.
Concepte

Epígraf setè.- Incineració, reducció i trasllat.

Trasllat de cadàvers i restes

56,10
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Epígraf vuitè.- Moviment de làpides i tapes.
A) A un mausoleu

56,10

B) A un panteó

56,10

C) A sepultures perpètues

45,10

D) A nínxols perpetus i columbaris

45,10

Epígraf novè.- Cànon anual per conservar i cuidar el cementiri.
A) Per mausoleu

78,00

B) Per panteó

31,00

C) Per sepultura

15,00

D) Per nínxol

10,00

E) Per columbaris

6,00

Epígraf desè.- Conservació i neteja.

Per retirar terra i escombraries per netejar les sepultures dels panteons a perpetuïtat, a sol·licitud del seu concessionari

56,10

Per efectuar reparacions d'urgència o treballs de conservació i neteja, ja sigui a instància de part o d'ofici, quan el particular, requerit per fer-ho, no
atengui el requeriment en el termini concedit a tal efecte, a més del valor dels materials emprats, s'exigirà per cada operari i hora
34,10

Epígraf dotzè.- Dipòsit de cadàvers.

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals destinats a dipòsit individual

37,00

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals destinats a dipòsit general

37,00
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Per utilització del dipòsit per efectuar l'embalsamament de cadàvers

74,00

Epígraf tretzè.- Caixetes
Per cessió de les caixetes de restes mortals

35,00

CAPÍTOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a gravamen, i a aquests efectes s'entén que
aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquests serveis.

CAPÍTOL VIII
DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
ARTICLE 8
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 corresponent projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu competent.
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2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, un cop hagi estat prestat aquest servei, per al seu ingrés
directe a les arques municipals en la forma i terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació.

CAPÍTOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9
Tot el que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que corresponguin a cada cas, es regirà pel que
disposen els articles 178 i següents de la Llei general tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga l'ordenança fiscal publicada en el BOIB núm. 178 de 27 de desembre de 2003.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a
partir de l'1 de gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
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