Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.11, de
la taxa de cementiri.
Segon: Modificar als epígrafs primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè a
l’article 6è, de l’Ordenança Fiscal núm.11, de la taxa de cementiri, quedant
de la següent manera:

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer. CONCESSIONS DE SEPULTURES I NÍNXOLS
Nínxols de nova construcció
Nínxols construcció antiga
Concessió temporal nínxols Construcció antiga per 3 anys
Nínxols senzills, incineració
Nínxols amb porta inoxidable, incineració

462,11 €
231,05 €
137,76 €
275,42 €
373,23 €

Epígraf segon. CONCESSIÓ TERRENYS PER PANTEONS
Panteons per m2 de superfície

915,16 €

Epígraf tercer. CONCESSIÓ DE LÀPIDES, VIDRIERES I ALTRES
GUARNIMENTS

Epígraf

quart.

CONCESSIONS,REGISTRE

9,81 €
DE

PERMUTA

I

B

Per cada làpida, vidriera o guarniment

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-12-2019

“ Article 6è. Quota tributària

Pàg. 1-6

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord del Ple de l’Ajuntament
de data 17 d’octubre de 2019, d’aprovació inicial de modificació de
l’Ordenança Fiscal número 11, Taxa de Cementiri Municipal, que fou sotmès
a informació pública segons Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província,
de data 12 de novembre de 2019, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut
definitiu, transcrivint-se a continuació l’acord i el text íntegre definitivament
aprovat de l’ordenança:
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EDICTE

https://bop.diba.cat

A

Unitat Administrativa
Referència: RAR

6,14 €
10,70 €
22,23 €

Epígraf cinquè. INHUMACIONS I EXHUMACIONS DE CADÀVERS
Per inhumació
Per exhumació
Trasllats de restes inclosa l’exhumació

36,94 €
36,94 €
36,94 €

https://bop.diba.cat

Per expedició de títol funerari
Transmissió dret funerari (Mortis causa)
Transmissió dret funerari (Inter-vivos)

Pàg. 2-6

TRANSMISSIONS

A

Unitat Administrativa
Referència: RAR

“ Article 10è. Cessions de drets funeraris
Les cessions fetes pels particulars a favor de l’Ajuntament acreditaran a favor
d’aquests la quantitat de 42,85 €, que es farà efectiva prèvia acceptació per
part de l’Ajuntament Ple i instrucció de l’expedient corresponent.”
Quart: Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOP i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de trenta dies, comptadors des del
dia següent al de la seva publicació en el BOP, per a què els interessats,
dins de l’esmentat termini, puguin formular les al·legacions i reclamacions
que estimin convenients, considerant-se definitivament aprovat en el cas que
no se’n presenti cap en l’esmentat termini.
Cinquè: En cas de no haver-se presentat cap reclamació, publicar en el
BOP l’acord definitiu així com el text íntegre de l’ordenança aprovada. També
es publicarà en el butlletí informatiu local, en el tauler d’anuncis de la
corporació i anunciar al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat
íntegrament el text.

Data 31-12-2019

Tercer: Modificar l’article 10è, de l’ordenança número 11, de la taxa de
cementiri quedant de la següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

10,70 €
73,78 € ”

B

Per cada nínxol a l’any
Per cada panteó a l’any

CVE 2019044313

Epígraf sisè. CONSERVACIÓ NÍNXOLS I PANTEONS

Article 2n. 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 de
sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de
làpides, teixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans
dels difunts, i qualsevol altre que, de conformitat amb el què preveu en el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a
instància de part.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de
l’autorització o de la realització del servei i s’escau, els titulars de
l’autorització concedida.
Article 4t. 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.

https://bop.diba.cat
Pàg. 3-6

En 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 de conformitat amb el que es disposa en els articles 5 al 19 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
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Article 1r. Fonament i naturalesa

Data 31-12-2019

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

O R D E N A N Ç A F I S C A L NÚM. 11

A

Unitat Administrativa
Referència: RAR

B

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i

a). Els enterraments els 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)Enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l’autorització judicial i que

s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 6è. Quota tributària

Epígraf primer. CONCESSIONS DE SEPULTURES I NÍNXOLS
462,11 €
231,05 €
137,76 €
275,42 €
373,23 €

Epígraf segon. CONCESSIÓ TERRENYS PER PANTEONS
Panteons per m2 de superfície

915,16 €

Epígraf tercer. CONCESSIÓ DE LÀPIDES, VIDRIERES I ALTRES
GUARNIMENTS
Per cada làpida, vidriera o guarniment
Epígraf
quart.
TRANSMISSIONS

CONCESSIONS,REGISTRE

9,81 €
DE

PERMUTA

I

B

Nínxols de nova construcció
Nínxols construcció antiga
Concessió temporal nínxols Construcció antiga per 3 anys
Nínxols senzills, incineració
Nínxols amb porta inoxidable, incineració

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-12-2019

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

https://bop.diba.cat

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

Pàg. 4-6

Article 5è. Exempcions subjectives

CVE 2019044313

entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de
la Llei General Tributària.

A

Unitat Administrativa
Referència: RAR

Per cada nínxol a l’any
Per cada panteó a l’any

10,70 €
73,78 €

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.
El moviment de làpides o tapes de les diferents sepultures l’efectuarà el
personal de l’Ajuntament.
Article 7è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels
serveis subjectes a gravamen, i s’entendrà, aquests efectes, que l’esmentat
inici es produeix quan aquests es sol·liciten.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es
tracti.

https://bop.diba.cat
Pàg. 5-6

Epígraf sisè. CONSERVACIÓ NÍNXOLS I PANTEONS

CVE 2019044313

Per inhumació
36,94 €
Per exhumació
36,94 €
Trasllats de restes inclosa l’exhumació 36,94 €

Data 31-12-2019

Epígraf cinquè. INHUMACIONS I EXHUMACIONS DE CADÀVERS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6,14 €
10,70 €
22,23 €

B

Per expedició de títol funerari
Transmissió dret funerari (Mortis causa)
Transmissió dret funerari (Inter-vivos)

A

Unitat Administrativa
Referència: RAR

Article 10è. Cessions de drets funeraris
Les cessions fetes pels particulars a favor de l’Ajuntament acreditaran a favor
d’aquests la quantitat de 42,85 €, que es farà efectiva prèvia acceptació per
part de l’Ajuntament Ple i instrucció de l’expedient corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal núm. 11, REGULADORA DE LA TAXA DE
CEMENTIRI MUNICIPAL, ha estat modificada per acord del Ple de
l’Ajuntament en sessió de data de disset d’octubre de dos mil dinou.
Cabrera de Mar, 19 de desembre de 2019.

https://bop.diba.cat

B

Jordi Mir i Boix
Alcalde,

Pàg. 6-6

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions
que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els
articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
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Article 9è. Infraccions i sancions

Data 31-12-2019

2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es
notificarà, una vegada s’hagi realitzat aquest servei, per la seu ingrés directe
en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el
Reglament General de Recaptació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons
s’acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzacions per
un facultatiu competent.

A

Unitat Administrativa
Referència: RAR
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