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Ordenança Fiscal núm. 12
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI LOCAL
Article 1 - Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu als articles 57 i 20.4.a) del Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis en el cementiri local, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, que es regirà per la present Ordenança
Fiscal.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal,
la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes
d'aquesta Ordenança.
Article 3 – Obligats tributaris
Són obligats tributaris de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35 de la Llei General Tributaria, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, per la prestació de serveis o de realització
d’activitats administratives de competència local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4 – Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del obligat tributari totes les persones
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article
35 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels
deutes següents:
a)
b)
c)

Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En els supòsits de cessació de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en
la Llei General Tributària.
Article 5 – Exempcions
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a)

Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la
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conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa
fúnebre pagada per la família dels finats.
b)

Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c)

Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.

Article 6 - Quota tributària
1. Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
1.1 CONCESSIONS DRETS D’ÚS NÍNXOLS:
1ª zona: nínxols núm. 1 a 1760
Fila 1ª:
53,61
Fila 2ª:
160,67
Fila 3ª:
220,14
Fila 4ª:
110,07
Fila 5ª:
26,92
2ª zona: nínxols núm. 1761 a 2190
Fila 1ª:
214,12
Fila 2ª:
642,27
Fila 3ª:
880,13
Fila 4ª:
440,06
Fila 5ª:
107,06
3ª zona: nínxols núm. 2191 a 2570
Fila 1ª:
572,46
Fila 2ª:
879,87
Fila 3ª:
879,87
Fila 4ª:
514,00
4ª zona: nínxols núm. 2571 a 2670
Fila 1ª:
771,14
Fila 2ª:
879,87
Fila 3ª:
879,87
Fila 4ª:
514,00
5ª zona: nínxols núm. 2671 a 2958
Fila 1ª:
771,14
Fila 2ª:
879,87
Fila 3ª:
879,87
Fila 4ª:
514,00
6ª zona: nínxols núm. 2959 a 3178
Fila 1ª:
771,14
Fila 2ª:
879,87
Fila 3ª:
879,87
Fila 4ª:
514,00
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7ª zona: nínxols núm. 3179 a 3482
Fila 1ª:
925,40
Fila 2ª:
1.051,59
Fila 3ª:
1.051,59
Fila 4ª:
609,93
8ª zona: nínxols núm. 3.483 a 3.698 (columnes 331 a 384)
Columna única:

5.500,00

Fila
Fila
Fila
Fila

1.400,00
1.900,00
900,00
600,00

1ª:
2ª:
3ª:
4ª:

Cada columna única, que no es podrà fraccionar, comprendrà el grup de nínxols següents:
Número Columna Única:
331
332
333

Grup de nínxols
3.483, 3.484, 3.485, 3.486
3.487, 3.488, 3.489, 3.490
3.491, 3.492, 3.493, 3.494

334
335
336

3.495, 3.496, 3.497, 3.498
3.499, 3.500, 3.501, 3.502
3.503, 3.504, 3.505, 3.506

360
361
362

3.599, 3.600, 3.601, 3.602
3.603, 3.604, 3.605, 3.606
3.607, 3.608, 3.609, 3.610

363
364
365

3.611, 3.612, 3.613, 3.614
3.615, 3.616, 3.617, 3.618
3.619, 3.620, 3.621, 3.622

1.2 CONCESSIONS DRETS D’ÚS COLUMBARIS:
Preu per unitat:

755,13

1.3 CONCESSIONS DRETS D’ÚS PARCEL·LES
Concessions de drets d’us sobre parcel·les. Preu per unitat:

6.400,00 €

1.4 SERVEIS MORTUORIS:
Cementiri municipal:
Inhumacions:
Exhumacions:
Obertura nínxols / sepultures:
Trasllat de despulles:
Instal·lació de monuments funeraris:

84,58 / servei
84,58 / servei
29,37
70,05
13,33
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Serveis funeraris:
Conducció de cadàvers:
Trasllat de cadàvers:

20,46
20,46

Altres serveis:
Expedició de títols de drets d’ús en nínxols:
Canvi de nom de títols sobre drets d’ús en panteons:
Canvi de nom de títols sobre drets d’ús en parcel·les:
Drets de construcció de panteons:

7,39
7,39
25% valoració de la parcel·la
4.450,49

1.5 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT:
Quota anual:
Nínxols files 1a. i 5a.:
Nínxols files 2a. i 3a.:
Nínxols fila 4a.:
Columna única:
Parcel·les i panteons:
Columbaris:

6,00
14,75
11,04
46,54
65,68
11,80

2. Disposicions comunes a les concessions sobre nínxols, columbaris i parcel·les:
a) L’adquisició pels particulars dels drets d’ús sobre nínxols meritarà la taxa corresponent
en funció de la ubicació d’aquest, més les derivades de l’expedició del títol.
b) L’adquisició pels particulars dels drets d’ús sobre columbaris i parcel·les meritarà la taxa
corresponent, més les derivades de l’expedició del títol.
c) L’adquisició per l’Ajuntament dels drets d’ús dels nínxols que reverteix al municipi es
valoraran abonant un 20% del preu actual.
d) L’adquisició per l’Ajuntament dels drets d’ús dels nínxols que mai hagin estat utilitzats
es valoraran abonant un 75% del preu pel qual es van adquirir.
e) L’adquisició per l’Ajuntament dels drets d’ús sobre les parcel·les del cementiri que
reverteix al municipi s’abonaran amb l’import equivalent al preu de concessió de 4
nínxols nous en filera (1ª, 2ª, 3ª i 4ª), o mitjançant permuta per idèntiques categories
de nínxols, sempre que se’n disposi en nombre suficient per atendre el servei.
3. Règim jurídic:
1. En tots els supòsits en els quals el destí final del cadàver o de les restes cadavèriques sigui
el cementiri municipal, els serveis tarifables comprendran, com a mínim, els de conducció i
inhumació o trasllat i inhumació.
2.a) Les operacions d’inhumació de cadàvers i restes cadavèriques seran realitzades per
l’empresa funerària, com a extensió o part integrant del servei ofert al sol·licitant usuari.
2.b) Les operacions d’exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques, així com les traslacions
de despulles, només podran realitzar-se per les empreses funeràries amb llicencia municipal
atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa conforme el Reglament que li és d’aplicació.
3. El concepte d’exhumació s’entendrà d’aplicació només en els casos en els quals el destí final
de les despulles sigui fora del municipi de Mollerussa. Tota exhumació tarifarà, a més dels drets
fixats en l’apartat A-2, els derivats de l’obertura de nínxols o sepultures i les de trasllat.
94

12-Cementiri 2021

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

4. S’entén per traslació de despulles, el trasllat de cadàvers o restes cadavèriques dins l’àmbit
del cementiri municipal. La traslació de despulles tarifarà, a més dels drets fixats en l’apartat A4, els derivats de l’obertura de nínxols.
5. En totes les operacions d’inhumació, exhumació i traslació de despulles s’entendran
d’aplicació directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitario-mortuòria.
Article 7 – Meritació
1. La taxa es merita 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 se sol·liciten.
2. La quota anual és irreductible.
3. En el cas de les tarifes per conservació i manteniment, la taxa merita el primer dia del
període impositiu. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
Article 8 – Règim de declaració i ingressos
1. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.
Article 9 - Gestió per delegació
Com sigui que l'Ajuntament va signar amb la Diputació de Lleida un Acord de delegació de les
competències municipals en matèria de recaptació de la taxa de cementiri amb vigència des de
l'1 de gener de 1996, les normes contingudes en aquesta ordenança seran aplicables a les
actuacions de l'Administració delegada.
Article 10 – Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regirà pel disposat en la Llei General
Tributària, la seva normativa i en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació aprovat
per l’Ajuntament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Les concessions de drets d’us sobre parcel·les es restringeixen exclusivament a les
identificades amb els números, 3, 5, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 26 i 34.
Segona. La resta de les parcel·les s’exclouen de les concessions, llevat del cas que
l’Ajuntament adquireixi per permuta, reversió o altre títol, els drets sobre les parcel·les
números, 9, 10, 15 i 18. En aquest cas, la relació indicativa de la Disposició Transitòria Primera
es veurà automàticament modificada amb la inclusió de les noves adquisicions.
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Tercera. Els titulars de les concessions de drets d’us sobre les parcel·les 25 i 41, tindran dret
preferent a la permuta amb altres parcel·les de les indicades en la Disposició Transitòria
Primera. No obstant, i per tal d’assolir aquesta finalitat, les parcel·les 26 i 34 es reserven de
forma preventiva, per a la permuta amb les parcel·les 25 i 41, atesa la proximitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança modificada pel Ple en sessió celebrada el dia 27 de març de 2014,
començarà a regir a partir de la seva aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
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