AJUNTAMENT DE BALSARENY

Ordenança Fiscal nº 8

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
serveis en cementiris locals que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3r. Subjecte Passiu.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de cementiris que constitueixen el fet
imposable de la taxa.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el
registre de contribuents.
Article 4t. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
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Article 5è. Beneficis fiscals.
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes
reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin incapacitat econòmica.

Article 6è. Quota Tributària.
1.La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer. Assignació de Sepultura, Nínxols i Ossera.
1. Zona antiga construcció: (Grup 1 a 11)
Fila 1, 2 i 3
Fila 4 i 5

222,37 euros
190,52 euros

2. Zona construcció 1.984 i 1.987 (Grup 12)
Fila 1, 2 i 3
Fila 4 i 5

339,57 euros
300,51 euros

3. Zona construcció 1990,1991,1992,1993, 1995 i 2002 (Grup 13a, 13b, 13c, 14 a, 14b, 15a, 15b)
Fila 1, 2
601,01 euros
Fila 3
540,91 euros
Fila 4
480,81 euros
4. Zona de construcció 2009 (grup 16)
Fila 1 i 2
Fila 3
Fila 4

690,00 euros
620,00 euros
550,00 euros

5. Lloguer de nínxol (3 anys)

42,07 euros

6. Columbari

350,00 euros

Epígraf segon. Inhumació.
A) En mausoleu o panteó

De cadàvers

De restes

-

-

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 08660 BALSARENY(BAGES) - Tels. 8396511 - Fax 8200422 NIF P0801800D

AJUNTAMENT DE BALSARENY

B) En sepultura o nínxol perpetus
C) En sepultura o nínxol temporals
D) En sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus
temporals
E) En nínxols de pàrvuls i fetus temporals
F) En columbari

21,64
21,64
21,64

21,64
21,64
21,64

-

-

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es
pagaran els drets corresponents a una sola inhumació.
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari, 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.
Epígraf 3r. Exhumacions.
A) De mausoleu I de panteó
B) De sepultura perpètua
C) De sepultura temporal
D) Parvulari perpetu
E) Parvulari temporal

De Cadàvers
18,03
18,03
-

De restes
18,03
18,03
-

Epígraf 4t. Incineració, reducció i trasllat
Euros
A) Incineració de cadàvers i restes
B) Reducció de cadàvers i restes
C) Trasllat de cadàvers i restes

21,64

Epígraf 5è. Moviment de làpides i tapes
- En sepultures perpètues

10,82

- Si el moviment de làpides o tapes de les diferents sepultures va a càrrec de l’Ajuntament
s’acreditaran els següents imports:
1. Enterrament
Obrir i netejar nínxol i làpida

172,69

2. Trasllat de restes dins el mateix cementiri
a) Obrint 2 nínxols

345,38
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b) Per cada nínxol de més

80,00

3. Sac de reducció de restes i trituració de la
caixa

45,00

4. Exhumació de cadàvers o restes per
trasllat a altres cementiris

310,00

En tots els supòsits les obres es realitzaran d’acord amb les directrius dels serveis tècnics
municipals.
Epígraf 6è. Conservació.
A) Per la realització de reparacions d'urgència o de
treballs de conservació i neteja, bé a instància de
part bé d'ofici, quan, requerit per això, el particular no
atengués el requeriment en el termini concedit a
aquest efecte, a més del valor des materials utilitzats,
s'exigirà per cada operari i hora

24,00 euros

B) Per la conservació general dels nínxols, columbaris
i entorns en un any

6,00 euros

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 7è. Acreditament.
1. En els supòsits contemplats en els epígraf primer a sisè apartat A), relatiu a actuacions
singulars dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara
que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.
2. En el supòsit contemplat en l’epígraf sisè B), l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
La quota anual és irreduïble.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés.
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1. En els supòsits dels epígrafs primer a sisè apartat A), la taxa s’exigirà en règim
d’autoliquidació.
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per
a determinar el deute.
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols establerta
en l’epígraf sisè apartat B), el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament,
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el
pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
3. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació,
amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.
En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Article 9è. Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el vint-i-dos de setembre de 1.989 entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província i serà aplicable a partir del dia primer de
gener de 1.990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o la seva derogació expresses.

Diligència: Per fer constar que l’epígraf 1er, 2on, 3er, 4art i 5è de l’article 6 è d’aquesta ordenança
han sigut modificats segons l’acord del Ple de l’Ajuntament en sessió 4 de novembre de 1.994, i
publicat en el B.O.P., núm. 277 de 19 de novembre de 1.994.
Diligència: Es fa constar que l’article 6è, quota tributària, d’aquesta ordenança ha estat modificat
per acord de ple del dia 8 de novembre de 1996, modificació que ha entrat en vigor a partir del dia
1 de gener de 1997 i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o delegació.
Diligència: Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord de Ple de 8 de novembre
de 2007 i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2008. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Diligència: Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord de Ple de 2 de novembre
de 2010 i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Diligència: Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada per acord de Ple del dia 27 d’octubre de
2016 i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
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