Ajuntament
de Botarell

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Article 1r. Fonament i naturalesa
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 del Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri
municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa les concessions de dret funerari i la prestació dels serveis
del cementiri municipal, com són: assignació d’espais i sepultures per a enterraments i les
actuacions administratives en relació amb la titularitat del dret funerari; inhumacions,
exhumacions i trasllat de cadàvers, restes i cendres provinents d’incineracions; reducció de
restes, dipòsit de cadàvers o restes; col·locació i moviment de làpides, reixes, guarniments i
altres elements; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que,
de conformitat amb el que es 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 les persones físiques i/o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulats de drets funeraris (o els seus
beneficiaris, hereus o legataris) o les persones sol·licitants de la concessió o de la realització dels
serveis i, en el seu defecte, els familiars, hereus o legataris del difunt, o altres contractants dels
serveis que en dret procedeixi, entre ells, les companyies d’assegurances que contractin serveis
complets.
Article 4t. Responsables
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
mateix les persones físiques, jurídiques o entitats a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei
General Tributàries.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques, jurídiques o entitats, en els supòsits i
abast que assenyalen els articles 41 i 43 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Concurrència d’obligats tributaris
1. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’una obligació,
determinarà que quedin solidàriament obligats davant l’Ajuntament al compliment de totes les
prestacions, tal i com també es determina a l’article 35.7 de la Llei General Tributària.
2. Si un dels cotitulars desitja dividir la quota tributària, sempre que es compleixin els
pressupostos i requisits normatius, ha de presentar la petició de divisió a l’Ajuntament abans
de la finalització del període de pagament voluntari de la corresponent obligació tributària,
fent constar les dades personals i els domicilis de la resta d’obligats al pagament, i en cas de
no constar administrativament el condomini, hauran de presentar-se aquells documents que
l’acreditin, així com la proporció de participació en el mateix de cadascun d’ells.
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3. Si alguna de les quotes resultants de la divisió resulta impagada, s’exigirà el seu pagament a
qualsevol dels responsables solidaris.
4. Per raons d’eficàcia administrativa, no s’admetrà la divisió de la quota tributària quan l’import
de qualsevol de les fraccions resultants de la divisió doni com a resultat una quota líquida
inferior a 30€.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Concessió de nínxols per a 75 anys
565,93 euros
Concessió de columbaris per 75 anys
203,73 euros
Inhumacions
De cadàvers
De restes

150,92 euros
150,92 euros

Exhumacions
De cadàvers
De restes

150,92 euros
150,92 euros

Conservació i neteja del cementiri

12,57 euros/any/nínxol-columbari

Registre d’inscripcions, permutes i transmissions
Pel registre d’inscripcions, permutes i transmissions
Per l’expedició d’un títol nou per pèrdua o adquisició

7,54 euros
15,09 euros

Tramitació del permís per a la col·locació de làpides
i altres elements a nínxols i columbaris

8,00 euros

Article 7è. Exempcions i bonificacions
Estan exempts del pagament de taxes els enterraments de beneficència, en els termes exposats
al Reglament del servei de cementiri de Botarell i la resta de normativa que sigui d’aplicació, així
com les exhumacions ordenades per l’autoritat judicial i les inhumacions ordenades per aquesta
que s’efectuïn en la fossa comuna.
Article 8è. Acreditació de la taxa
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la realització dels serveis
subjectes a gravamen, i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix quan
aquests es sol·liciten.
2. Pel que fa a la taxa de conservació i neteja del cementiri, que és de recepció obligatòria per
tots els titulars de drets funeraris, amb caràcter general meritarà periòdicament a l’1 de gener de
cada any, sent el període impositiu l’any natural. No obstant això, en el supòsit d’expedició de
nous títols durant l’any, s’efectuarà el corresponent prorrateig en funció del número de trimestres
naturals que restin per a finalitzar l’any, incloent en de la data on es produeix l’expedició del nou
títol.
Article 9è. Règim de liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran l’autorització administrativa o la prestació dels serveis de
què es tracti i satisfaran les quotes en el mateix moment en què efectuïn aquesta sol·licitud.
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2. El cobrament de les quotes corresponents a la taxa de conservació i neteja del cementiri
s’efectuarà anualment, mitjançant rebut de padró derivat de la matrícula, durant el període de
cobrament que determini l’Ajuntament, en compliment de l’article 62.3 de la Llei General
Tributària. Als efectes de notificació de les liquidacions tributàries resulta d’aplicació allò que
estableix l’article 102.3 de la mateixa norma.
El cobrament d’aquestes quotes es podrà efectuar conjuntament amb el cobrament d’altres taxes
i preus públics de caràcter anual, en un únic rebut.
Per als casos d’expedició de nous títols durant l’any, el cobrament de la taxa s’efectuarà en el
mateix moment de cobrament de la taxa per la concessió de nínxols per 75 anys, entenent-se a
partir d’aquell moment notificada l’alta al padró de cobrament de la taxa de conservació i neteja
del cementiri, en el qual apareixerà de manera ordinària en la següent anualitat.
Article 10è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò que està establert en la Llei
General Tributària i la normativa que la desplega.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 23 de
desembre de 2020, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva en el
Butlletí Oficial de la Província mantenint-se vigent fins que s’acordi la seva modificació o
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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